
�



�

József Attila

Favágó
Vágom a fát hűvös halomba,
fényesül a görcse sikongva,
zuzmara hull szárnyas hajamra,
csiklándani benyul nyakamba,
bársonyon futnak perceim.

Fönn, fönn a fagy baltája villog,
szikrádzik föld, ég, szem, a homlok,
pirultan sujt az Isten s röppen,
a fák durrognak örömükben,
kacagva reped szét a törzs.

Visongj, szivem. Mi közünk ahhoz,
hogy zördülő ujjakkal kapdos
belénk a bú? Csapódj a sorshoz,
csupán a pusztaság rikoltoz,
az ember szétnéz, mosolyog.

Ady Endre

A hó
Mivel a sár már untató,
Tegnap egész nap hullt a hó.
Tegnap egész nap hullt a hó
S ma minden utca usztató.

S mert így örökké nem mehet,
Holnap már hó lesz – meglehet.
Ma zápor, holnap meg havaz,
Üdvözlégy, bűbájos tavasz!

Vajdaságban ma mintegy 
négyszáz cserkész van, 

és örvendetes, hogy újabb 
cserkészcsapatok alakulnak 
– hangzott el a Vajdasági 
Magyar Cserkészszövetség 
nemrég Muzslyán megtartott 
közgyűlésén.

A kétnapos találkozót a 
vajdasági cserkészvezetők, 
csapatparancsnokok részére a 
muzslyai Emmausz katolikus 
kollégiumban tartották meg. 
Egyebek között szekció-be-
szélgetések voltak és meg-
tartották a Vajdasági Magyar 
Cserkészszövetség rendes évi 
közgyűlését.

A közgyűlésen harminc-
heten vettek rész 13 vajdasági 
településről. Érkeztek vendé-
gek Felvidékről és Magyaror-
szágról is, hallottuk Farkas 
Zsuzsannától, a Vajdasági 
Magyar Cserkészszövetség al-
elnökétől.

A felvidéki származású 
Králik László (1871–1939) pi-
arista tanár volt „az első magyar 
cserkész”, aki a nagybecskereki 
Főgimnázium 1909/10-es érte-
sítőjében közölte Baden-Powel 

Scouting for boys (Cserkészet 
fiúknak) című könyvének 
magyar fordítását. Ezzel elin-
dította a cserkészmozgalmat 
Magyarországon. A közgyűlés 
részvevői a Gimnáziumtemp-
lomban megkoszorúzták em-
léktábláját.

– Az esemény számomra 
egy lelki élmény és az összetar-
tozást is jelenti valahol, hogy 
helyünk lehet a Kárpát-me-
dencében bárhol. Mindenhol 
lehet tenni a magyarságért, és 
ha a cserkészetről beszélünk, 
akkor az ifjúságért, az ifjúság 

neveléséért és ezt bárhol, bárki 
megteheti, ha van hozzá lelke, 
és ha van hozzá szíve – nyilat-
kozta Gál Erik, a Szlovákiai 
Magyar Cserkészszövetség 
elnöke.

A magyar cserkészmozga-
lom a déli végekről indult, ahol 

ma is életképes. Immár egy 
másik országban. Programjaik 
megvalósításában pedig segíti 
őket a magyar kormány.

– A tavalyi év eredményes 
volt, mivel sikerült nyolc új 
csapatot elindítani. Még ala-
kulófélben vannak, de már 
látszik, hogy fejlődött a cser-
készet. Most körülbelül húsz 
csapatról van szó Vajdaság-
szerte, és nagyon örülünk en-
nek, hallottuk Kalapis Sztoján 
atyától, a Vajdasági Magyar 
Cserkészszövetség elnökétől.

Jövőre lesz harminc éve 
annak, hogy újjáalakult a vaj-
dasági magyar cserkészet. Erre 
az alkalomra a VMCSSZ egy 
nagy tábort szervez, melyre 
több mint négyszáz cserkészt 
várnak. 

K. I.

Március 5-éig vártuk a munkákat a Mátyás megválasztása elnevezésű pályázatunkra. Igazán 
színvonalas munkák érkeztek szerkesztőségünkbe, melyekhez csak gratulálni tudunk a szer-

zőknek és oktatóiknak. Köszönjük a fáradozást. 
Volt lehetőség a megadott téma fogalmazásban való feldolgozására is, de csupán képzőművészeti 

alkotások érkeztek a címünkre. 
Most pedig rajtunk a sor. Az eredményhirdetés jövő heti számunkban lesz. A legsikeresebb alko-

tások szerzőit szerkesztőségünk megjutalmazza egy-egy könyvvel és Jó Pajtás feliratú csészével.

RAJZPÁLYÁZAT

Eredményhirdetés egy hét múlva

Környezetszennyezés – Csonka Dávid,  
4. osztály, J. J. Zmaj iskola, Szabadka

Gyarapszik  
a cserkészmozgalom

A cserkészmozgalom vidékünkről, a déli végekről indult 
hódító útjára immár több mint száz évvel ezelőtt

Vendéglátók és vendégek
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HELYSZÍNELŐ

A péterrévei Samu Mihály Általános Iskola színkitűnő tanulója Cseri Zsó-
fia. Nyolcadikos. Szereti a nyelveket, azért is iratkozik majd a szabadkai 
Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnáziumba. Tavaly ő vitte el a 

pálmát az országos nyelvi versenyen. Első lett. A legjobb Vajdaságban!
Hogy hogyan jutott el e rangos versenyre? Elmeséli:
– Nagyon sokat készültünk a magyartanárnővel, Polyák Szollár Annával. 

Az előző évek feladatlapjaiból is, valamint a felső osztályokban tanultak átis-
métlésével. A felkészülésekre előre egyeztetett időpontokban került sor, heti 
rendszerességgel. Ötödikes korom óta szerettem volna első lenni, s most sike-
rült. Nagyon nagy öröm ez nekem, pontokat is kapok, ezek majd a fölvételin jól 
jönnek. Büszkeséggel tölt el, hogy én vagyok a legjobb az én korosztályomban 
egész Vajdaságban.

Mit kaptál a díjkiosztón, emlékszel?
– Hogyne, a díszoklevélen kívül könyvcsomagot kaptam. Egyik könyv példá-

ul a Rákóczi-indulót és a vele kapcsolatos tudnivalókat tartalmazza. Igen értékes 
díjat kaptam, de az élménnyel semmi nem veheti fel a versenyt. Akárhányszor 
ránézek az oklevelemre vagy a könyvek egyikére, büszke vagyok arra, hogy képes 
voltam ekkora eredményt elérni, amit a Tanárnőnek is köszönhetek. Türelmesen 
magyarázott, és nem kevés fáradsággal készített fel. Másrészt a családomnak is 
köszönhetem, amely mindenben támogatott.

Bizonyára sokan felfigyeltek rád és gratuláltak...
– A verseny után elsőként a Tanárnő gratulált, utána a diáktársaim, akik szin-

tén részt vettek a versenyen. Az osztálytársaim is boldogok voltak, gratuláltak, 
mondták is: „Én megmondtam...” A tanáraim, illetve az iskolánk pszichológusa 
is gratulált. Otthon pedig természetesen a szüleim. Minden gratuláció jól esett, 
és minden alkalommal arra gondoltam, hogy milyen jó volt, és mennyire meg-
érte a sok fáradságot.

Hallottam, nyelveket is tanulsz.
– Igen, négyéves korom óta tanulok angolul, s azt terveztem, hogy a középis-

kolában majd középfokú nyelvvizsgát teszek, mert úgy hallottam, 2022-ben már 
szükséges lesz az egyetemi iratkozáshoz. 

A németet is szeretem, voltunk csapatversenyen Lorettával és Helgával Kis-
kunfélegyházán, ahol szintén jól szerepeltünk. Komoly verseny volt: nyelvtan, 
szövegértés… Lehócki Tünde némettanárnő készített föl minket.

Biztosan szeretsz olvasni. Van kedvenc íród?
– Két kedvenc írónőm is van, Leiner Laura és Kathy Reichs. Leiner Laura 

regényei számomra igen érdekesek, ugyanis nagyrészt naplóregények. Szeretek 
mások életéről, boldogságáról, problémáiról olvasni. Ilyenkor kikapcsolódok, 
megfeledkezek a saját problémáimról, és egy eufórikus légkör vesz körül, vagyis 
abban érzem magam. Kathy Reichs könyvei egészen mások, krimik. Minden 
könyv egy bűntény megoldásáról szól. Kathy Reichs maga is törvényszéki antro-
pológus, és könyvei szolgáltak alapul a Dr. Csont című tévésorozathoz. 

Hobbid?
– Szeretek olvasni. Ez a hobbim is. Egész nyáron olvasok. Meg szeretek úszni, 

sportolni. Az iskolában kosárlabdázom. 
Terveid?
– Szeretnék bejutni a Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnáziumba, 

ahol majd spanyolt is tanulok, aztán meg Szegeden jogra iratkozni. 
A tanárnő is csak dicsérni tudja Zsófit:
– Ötödikes kora óta tanítom Zsófit, érdeklődő, és tehetsége van a nyelvekhez. 

Eddig még minden évben ott voltunk a köztársasági nyelvi versenyen, s tavaly 
sikerült elsőnek lenni. Most nagyon sok a dolga, készül a kisérettségire, de a 
nyelvtanversenyen az idén is részt vesz. Fontos, hogy a szülők is támogassanak 
egy diákot, és Zsófit teljes mértékben támogatják. Vuk-diplomás-jelölt, és na-
gyon népszerű az osztályban. Színkitűnő tanuló, versenyeredményei mellett az 
osztálytársai is kedvelik, segítőkész…. Évfolyamelsőnek jelöljük.

Koncz Erzsébet 

A nyelvek szerelmese
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HELYSZÍNELŐ

Immár száz éve, hogy ünneplik a nőnapot 
március nyolcadikán szerte a világon. Cso-
dás dolog nőnek lenni, ha minden összejön. 

Kedvenc lapomban olvastam egy csokorra való 
dolgot arról, miért érdemes nőnek lenni.

1. A jóisten már gyakorolt, amikor belefogott 
a nő teremtésébe – ez meg is látszik a végered-
ményen!

2. Egy nőnek sokkal több lehetősége van 
megváltoztatni külsejét.

3. Ruhái izgalmasabbak, színesebbek, mint 
a férfiaké. (Ráadásul egy hölgy felvehet férfias 
darabokat, míg párja mókásan hatna az ő cuc-
caiban)

4. Több ékszert aggathat magára, lakkozhatja 
körmeit.

5. Gyakrabban cserélheti a nevét.
6. Elég, ha vezetheti az autót, szerelni és le-

mosni nem az ő dolga.
7. Több verset és dalt írnak róla.
8. Több virágot kap…
Apropó, virág! Nőnapkor minden udvarias 

fiú virággal várja az osztály lányait! 
S persze nem csak az osztálytársait…
Hogy ez így van-e az óbecsei Zdravko 

Gložanski iskolában is, elmondják Börcsök 
Margarita pszihológus tanítványai: az ötödikes 
Zsivkovity Máté, Lasztovics Bence, Börcsök 
Viktor, Bánki Nikol, Ferenci Zsófi, Bruszin 
Glória és Széll Adrián.

Máté szerint jó, ha van nőnap, mert ilyenkor 
virággal köszöntheti az anyukáját, a mamákat, 
no, meg a szimpátiáját.

– Anyukám megérdemli – mondja elsőként 
Máté –, hogy legalább egyszer egy évben örömet 
szerezzek neki azzal, hogy fölköszöntöm. Meg 
a szimpátiámat is ma köszöntöm föl, ugyanis 
együtt táncolunk a Petőfi Sándor Magyar Kul-
túrkör Petrence néptánccsoportjában, s csak ott 
találkozunk. S mivel ma megyek néptáncra, hát 
fölköszöntöm már ma. Piros rózsát veszek neki, 
mert ez a szerelem jelképe. Jó, hogy van nőnap, 
ha fölköszöntöm, megtudja, hogy kedvelem.

Bence szerint is jó, hogy van nőnap.
– Föl lehet köszönteni a lányokat, anyut, ma-

mákat, testvéremet. Virággal, csokival köszön-
töm majd őket. Tavaly a tanító nénit egy kosár 
virággal leptük meg nőnapkor.

Viktor is örül a nőnapnak, mert nemcsak a 
lányokat, a mamákat, anyukát köszönhetik föl, 
hanem az oszit is.

– Tavaly nőnapkor virággal, csokival kö-
szöntöttem föl a szeretteimet, s boldog nőnapot 
kívántam nekik. Idén is hasonlóan köszöntöm 
majd őket föl, az oszinak is veszünk virágot, meg 
még valamit…

Nikol tavaly apukájától és a rokonoktól sok 
ajándékot kapott.

– Idén is várom a nőnapot, mert jólesik, ha 
fölköszöntenek. Szerintem is jó, hogy van nő-
nap!

Zsófi arra panaszkodik, hogy nem köszön-
tötték föl őket tavaly a fiúk!

– Várom én is a nőnapot, mert ilyenkor úgy 
gondolom, több figyelmet fordítanak a fiúk a 

lányokra. Remélem, idén fölköszönti az osztá-
lyunkban lévő 15 fiú a hat lányt!

Glória is örül a sok ajándéknak, amit nőnap-
kor szokott kapni.

– Tavaly apukámtól kaptam ajándékot, én 
meg virággal köszöntöttem anyukámat, a ma-
mámat. Tavaly a szimpátiám is fölköszöntött 
csokival, s idén is várom, hogy köszöntsön nő-
napkor.

Adrián szerint is jó, hogy van nőnap, mert 
örömet tud szerezni anyukájának, mamájának 
és a dédijének.

– Idén apukámmal vesszük meg az ajándé-
kot, s együtt köszöntjük cserepes virággal, mi-
mózával anyukámat, a mamát és a dédit. A kis-
tesómnak a csoki mellé még karkötőt is adok.

– Ez mind szép, jó, hogy fölköszöntik a gyere-
kek nőnapkor a szeretteiket – mondja végezetül 
Börcsök Margarita, az iskola pszichológusa –, de 
szerintem az év 365 napján kellene figyelmesnek 
lennünk az anyukánkhoz, nagymamákhoz, nem 
csak ezen az egy napon. Hogy miért jó nőnek 
lenni? Szerintem azért jó, mert csak neki adatik 
meg az a csoda, hogy anya legyen. A minden-
napi figyelmesség fontosabb, mint a drága aján-
dék. Jó lenne, ha magunk készítette ajándékkal 
lepnék meg az anyukákat… Legyünk minden-
nap kedvesek egymáshoz, mintha minden nap 
ünnepnap lenne – fogalmazta meg gondolatait 
a pszichológus.

Koncz Erzsébet 

Piros rózsa nőnapra

Mindannyian felkészültek a nagy napra, a nőnapra
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Tékiss Tamás

Samu sejti

„Míg a felnőttek azt gondolják, 
hogy le kell butítani a szókészletü-
ket, amikor nekünk karattyolnak, 
meg lassabban kell szövegelniük, 
hogy megértsük őket, valójában az 
a nagyhelyzet, hogy mi vagyunk 
azok, akik egyáltalán nem bízunk 
meg bennük eléggé ahhoz, hogy 
őszintén, nyíltan és hosszasan 
akarjunk beszélgetni velük. Nem 
azért nem szólok hozzá a politikai 
eszmecseréikhez, mert lövésem 
sincs róla, hanem mert komplett 
hülyeségnek tartom az egészet, és 
nem azért adok elterelő választ, ha a 
szerelmi életemről kérdeznek, mert 
szégyenlős vagyok, vagy mert nem 
tudom szavakba önteni az érzései-
met, hanem azért, mert a felnőttek 
egyszerűen nem vesznek minket 
komolyan, és nem tudják megtar-
tani a titkainkat.” – olvasható az 
ajánlóban.

Csík Mónika

Szekrénylakók

Csík Mónika költő, író húsz 
meséből álló mesefüzére tulajdon-
képpen a Hauff-mesékre emlékeztet 
minket. Keretes szerkezetű mese-
gyűjtemény, ahol az ismétlés-elő-
rehaladás mesteri ritmusa, a sok 
tematikus egyezés, az epizódsze-
replők újra- és újra-felbukkanása 
egészében, de külön-külön is élvez-
hetővé teszi a meséket. Ám a Szek-
rénylakók hősei nem egész világot 
bebarangoló hősök, nem elátkozott 
hercegek és hercegnők, hanem a ru-
hásszekrény mélyén „élő” kacatok: 
Büdi zokni, Dugófej parafadugó, 
Kajlagomb, Kis-, Al- és Főcsutka, 
a három militáns almacsutka, Si-
pirc és Mimi egér, Rágcsa moly és 
a többiek. Az általuk megismert 
történetek nem a sivatag, az erdő 
vagy a nagyváros káprázatos, csil-
logó-villogó távlataiba vezetnek, 
hanem az abszurd módon szűkös 
kis világot, a Szekrényfenéket teszik 
meghitté és varázslatossá. Viccesek 
és karakteresek a figurák (mind-
egyikük gondosan egyénített), ám 
mégiscsak egy zárt világban élő, je-
lentéktelen lomok, „rágcsálók”, akik 
hosszú-hosszú ideig egy közös szek-
rény mélyén kénytelenek osztozni. 
Az abszurd iránti nyitottság, az 
abszurdba hajló és mégis gyermeki 
humor, a kisgyermekkori szorongás 
iránti különleges érzékenység kü-
lönbözteti meg Csík Mónikát a ro-
mantikus elődöktől – írta a kötetről 
Bánki Éva.

Móra Regina

Pöttömváros

A Pöttömváros című mesere-
gény különös helyszínen, egy csalá-
di ház pinceburkolata alatt található 

mesevárosban játszódik. (…) Szá-
mos – a gyerekolvasók érdeklődé-
sére számító – eseményről esik szó 
a regényben: Fogtündér jóhiszemű 
fondorlatairól; a „matekundor”, 
valamint a félelem legyőzéséről 
(ez utóbbinak Panka a hőse, mert 
ésszel élve megregulázza az Ebek 
Királyát); Tücsökék válóperéről; egy 
sikeres meseíró versenyről, amelyen 
minden résztvevő nyer; az autista 
Hangya Heni másságának – lassú, 
de precíz munkálkodásának – elfo-
gadásáról; Rozinak, a legkisebb ma-
nógyereknek az eltűnéseiről, majd 
sikeres megkerüléseiről; a minden-
kit, főként Polettet állandóan sér-
tegető Anatólia ráncba szedéséről; 
Álomvilág és Fantáziavilág meg-
látogatásáról; s még sok egyébről. 
Egy meseregényben annyi minden 
megtörténhet… – írta ajánlójában 
Jódal Rózsa.

Terék Anna

Duna utca
(második kiadás)

Az utóbbi évek költészetének 
kétségkívül egyik legérdekesebb 
hangja Terék Annáé. A most má-
sodízben kiadásra kerülő Duna 
utca a Forum Könyvkiadó Intézet 
fiatal alkotók kéziratpályázatának 
2010. évi díjnyertes alkotása, a 
2011. évi vajdasági Szép Magyar 
Könyv díjának nyertese, a költőnő 
pedig Sinkó Ervin Irodalmi Díjat 
érdemelt ki verseskötetéért. Terék 
Anna a Duna utca című kötettel 
olyat tesz, amire csak a legjobb 
lírikusok képesek: úgy kötődik a 
magyar irodalmi hagyományhoz 
és a kortárs lírai beszédmódhoz, 

hogy közben a saját hangjából is a 
legtöbbet és a legjobbat tudja adni 
– véli Patócs László.

Gulyás József

Ludas könyve

A szerző szavaival ajánljuk fi-
gyelmetekbe ezt a remekbe szabott 
kötetet: „Ez volt egy világ, Ludas 
egy világa világai sorában, egy élet-
nyi idő tán a létek és korok közt, és 
egyféle, egyoldalú, mert szubjektív 
idő, amely éppúgy elmúlt, lefolyt, 
mint a számomra nem ismert előt-
te való, akár a nagy és általános 
embertörténelmi korfolyam, őskor, 
ókor és közép, és múlik a meglevő, 
a legújabb és a legesleg, ha az van 
még, mert nem tudjuk, nem lehet 
tudni… én biztos nem tudom, 
ahogy pontosan semmit, de sem-
mit sem tudok.”

* * *
Az újvidéki Forum Könyvki-

adó kiadványai (a fenti sorrend 
szerint) 690-690, 500, 690, 700 
dinárért szerezhetők be a kiadónál 
forumliber.rs rendelés alatt, vagy a 
következő üzletekben: Szabadkán a 
Danilo Kiš Városi Könyvesboltban, 
Óbecsén a Papirus Könyvesbolt-
ban, Magyarkanizsán a Corvina 
Könyvesboltban, Nagybecskereken 
a Žarko Zrenjanin Városi Nép-
könyvtár Könyvkereskedésében, 
Topolyán az EM Commerce-ben, 
valamint a Solymosy Könyvesház-
nál, Zomborban a Lilás Könyves-
boltban és Székelykevén a Dani 
Könyvesboltban.

KÖNYVÚJDONSÁGOK

Nektek ajánljuk!
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Sikeres meseillusztrálás

A szabadkai Népkör Magyar Művelődési Központ rajzpályázatán 
sikeresen szerepelt a szabadkai J. J. Zmaj iskola 4. c osztályának 

öt tanulója, Erdélyi Pataki Lárá, Kávai Renáta, Kujundzsity Tifani, 
Varga Péter és Gabrić Tímea a kollekcióért kijáró díjat érdemelték ki 
meseillusztrációjukért. A Népmese fesztivál keretében vették át a dí-
jat február 17-én a Népkörben, ahova tanítójuk, Grubanov Martinek 
Emília is elkísérte őket. 

Telet űztünk,  
mégis itt maradt

Február 9-én kiszebábot készítettünk az osztállyal meg a harma-
dikosokkal.
Először megtömtünk egy zsákot és három nejlonharisnyát 

szalmával. Amikor ezek megvoltak, megpróbáltuk Kati (mert ezt a 
nevet adtuk neki) részeit felkötözni egy fakeresztre úgy, hogy ne essen 
le. Elsőnek a hasát szerettük volna felkötözni, de nem ment. Úgy tíz 
perc múlva sikerült. Aztán a fejét kötöttük fel. Aztán jött a keze, majd 
a lába. Később kerestünk neki szoknyát meg zoknit. A tancsi ezután 
elzárta Katit egy helyiségbe, ahol nem láthatta senki.

Eljött a télűzés napja, február 12. Előhoztuk Katit a szobából és 
elindultunk vele a Sugárúton. Amikor visszaértünk a suliba, körbeáll-
tunk, Katit a kör közepébe tettük. Az egyik tanító néni meggyújtotta a 
bábot. Pillanatok alatt alatt elégett. Aztán bementünk a tantermünkbe 
és elfogyasztottuk a fánkot, amit Hargi nagyija sütött. Nagyon finom 
volt.

Ez a télűzés nekem nagyon tetszett. Csak az a vicces, hogy az igazi 
tél ezután köszöntött be.

Kávai Renáta, 4. osztály, J. J. Zmaj iskola, Szabadka

Oktatási vásár Újvidéken

Pályaválasztók igen nagy számban látogatják évek óta az Újvidéki 
Vásáron az Oktatási Vásárt. Feltehetőleg így lesz az idén is március 

7-e és 12-e között, ugyanis 13. alkalommal csatlakozik az Oktatási Vá-
sár az Újvidéki Könyvvásárhoz, valamint az Art Expóhoz, melyeknek 
még nagyobb hagyományuk van. A belépés ezúttal is ingyenes lesz.  
Az Újvidéki Könyvvásárra, az Art Expo nemzetközi kiállításra, vala-
mint az Oktatási Vásárra több mint 150 kiállító érkezik Szerbiából és a 
régió hét országából. Bemutatkozik a nyolc évvel ezelőtti európai kul-
turális főváros, a magyarországi Pécs, mégpedig annak kapcsán, hogy 
2021-ben Újvidék is Európa Kulturális Fővárosa lesz.

Az Oktatási Vásáron több mint 300 oktatási profilt népszerűsítenek. 
Bemutatkoznak az állami és magán felsőoktatási intézmények, valamint 
a középiskolák. Remélhetőleg minden általános iskolás és középiskolás 
tanuló megtalálja a számára megfelelő iskolát, ahol tovább tanulhat. Az 
elmúlt években az újvidéki és környékbeli nyolcadikosok érdeklődést mu-
tattak a vásár iránt, és hasznosnak találták a hangulatos bemutatkozást.

Bemutattuk  
az energiaforrásokat

Egy nap a tanító néni házira azt a feladatot adta, hogy mindenki 
készítsen valamit az energiaforrásokról. 
Én egy plakátot készítettem a kőolajról, mások a földgázról, 

szélről, vízről, szénről és a napenergiáról írtak. Amíg kutatgattam, sok 
mindent megtanultam a kőolajról, pl. hogy az ókori Egyiptomban és 
Görögországban már használták a kőolajat. Azt is megtudtam, hogy 
miért kell használni a megújuló energiaforrásokat. 

Minden plakát nagyon jó volt és érdekes, remélem, máskor is ka-
punk majd ilyen feladatokat.

Ivić Aleksandar, 4. osztály, Petőfi Sándor iskola, Újvidék
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Egyszer volt…
Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, élt egyszer egy szegény 

ember, egy szakács. Egyik nap gondolt egyet.
– Ha Budán egyszer volt kutyavásár, akkor ő biz’ összefog amennyi macs-

kát csak tud és elviszi a királyhoz őket, hadd legyen egyszer macskavásár is.
A királynak nem volt se lánya, se fia, csak én, Buksi, az okos kutyája. Egy 

szép napon a király azt gondolta, hogy átkutatja a palotát. Engem bízott meg 
vele: 

– Buksi kutya, gyere, nézzük át a palotát!
Néztem csodálkozva, hogy most miről beszél. Mentünk szintről szintre. 

A legutolsó szinten valami szagot éreztem. Elkezdtem ugatni:
– Mit érzel, kiskutyám, itt van valami?
Benyitott a szobába, és húsz vagy harminc macska szaladt ki onnan.
– Ezek a macskák mit keresnek itt?
Összehívta az egész palotát, hogy megtudja, ki hozta ide ezt a sok macskát.
– Királyom, kedves királyom, én voltam – mondta a szegény ember.
– Bocsásson meg! – kérlelte a szakács.
A király jó szívű volt, megbocsátott neki, sőt, jutalmat is adott a szegény 

szakácsembernek. Én is megkaptam a jutalmam.
Boldogan élünk, amíg meg nem halunk.

Horvát Zsaklin, �. osztály, Petőfi Sándor iskola, Óbecse

Ha hó hull a tájra 
(Tájleíró fogalmazás)

Egyik szombat reggel, amikor felébredtem, kinéztem az ablakon, és bol-
dogan vettem tudomásul, hogy hó hull a tájra.

Felöltöztem, majd amikor anyukám bejött a szobába, és mondta, hogy 
menjek megsétáltatni a kutyát, magamra kaptam a kabátot, sálat, sapkát 
és csizmát, majd kimentem a kertbe. A hóban itt-ott voltak apró mancs-
nyomok, így mindjárt tudtam, hol találom a kutyusomat. Az utcára kiér-
ve láttam, hogy az esti havazás mindent fehérre festett. Lassan haladtunk a 
talpunk alatt ropogó havon. Kevesen voltak azok az emberek, akiket hide-
gen hagyott, hogy lehullott a hó. A leheletem látszódott a hidegben, majd 
ködként szertefoszlott. Ekkor megláttam egy szélben táncoló hópelyhet és 
társait. Egyre többen lettek, végül már alig láttam a sok hópehelytől. Amikor 
fújt a szél, megpördültek, és az ellenkező irányba lejtették táncukat. Nem 
tartott sokáig, talán tíz percig, amikor az utolsó hópelyhek is földet értek, 
elolvadtak. Semmi nem emlékeztetett a szélben táncoló hópelyhekre. Az em-
berek tovább néztek maguk elé, a gyerekek tovább szomorkodtak, én pedig 
tovább sétáltattam a kutyát. Ideje volt hazaindulni. Átfagyva értem haza, tele 
emlékképekkel. Amikor anyukám megkérdezte, hogy minden rendben van-
e, én csak bólintottam.

Délután a kertben felfedeztem egy piciny hóvirágot. Láttam, a hóból már 
csak latyak maradt. Lehet, hogy az idén utoljára láttam a szél és a hópelyhek 
táncát?

Horváth-Militicsi Viola, �. osztály, I. G. Kovačić iskola, Szabadka

Jót tettem
Egy reggel édesapám kedvesen ébresztgetett. Felhúzta a redőnyt, és a nap 

az arcomba ragyogott. Álmos voltam még.
Apa elmondta, hogy a Mamához kellene elmenni és segíteni neki a csa-

tornát kitisztítani. Őszintén szólva semmi kedvem nem volt ehhez, de mégis 
igennel válaszoltam. Anya készített reggelit, elkészültem és kerékpárral el-
indultam a nagyihoz. Mama megörült. Hamarosan munkához láttunk. Egy 
nagy létrát hoztunk elő a régi hambárból. Mama elöl fogta, én meg hátul, 
ketten cipekedtünk. A kilenc fokú létrát a csatornához támasztottuk. Mama 
a létrát fogta, én pedig felmásztam a magasba. Volt nálam egy műanyag vö-
dör és egy kampó. A kampó egyik végét a csatorna szélére akasztottam, a 
másik végére pedig a vödröt, amibe beraktam a sok vizes falevelet. Amikor 
egyik oldalról sem értem el több falevelet, akkor lemásztam a létráról. Ki-
ürítettük a vödör tartalmát, a létrát pedig arrább tettük, és újra indult a fo-
lyamat. Mama csak dicsért, hogy milyen ügyes és bátor vagyok. Jól éreztem 
magam, mert hasznos munkát végeztem. Végül visszavittük a létrát a helyére 
és felsöpröttük az udvart. Amikor végeztünk a munkával, bementünk Mama 
konyhájába melegedni, és közben finom diós süteményt ettünk.

Amikor indultam haza, Mama adott még kétszáz dinárt, hogy vegyek 
valamit rajta. Nagyon megörültem a pénznek. Megköszöntem. Hozzátettem, 
máskor is hívjon, ha segítségre van szüksége. Jót tenni jó!

Zavarkó Endre, �. osztály, Kókai Imre iskola, Temerin

Krumplipaprikást főztem
Anyukámmal elhatároztuk, hogy krumplipaprikást lesz ebédre. Felkap-

tuk hát a szatyrot és elmentünk bevásárolni.
Vettünk krumplit, hagymát, tojást és pirospaprikát. Amikor hazaértünk, 

nekiláttunk a főzésnek. Először is megpucoltam a hagymát, meghámoztam 
a krumplit, anyu apróra összevágta a hagymát, kevés zsíron megdinszteltem. 
Kevertem, míg aranysárga nem lett hagyma. Ezután kevés lisztet pirítottam 
a hagymával, pirospaprikával összekevertem az egészet, majd felöntöttem 
vízzel.

Az összevágott krumplit beleraktam a piros lébe és letakartam. Közben 
fűszerkeveréket és babérlevelet tettem hozzá, mert így finomabb lesz.

Három tojásból nokedlit csinált anyukám. A nokedlit beleszaggattuk a 
paprikásba. Nővéreimmel megterítettünk. Kész lett a krumplipaprikás, min-
denki nagyon dicsérte a főztömet. Sok dicséretet kaptam.

Bleszics Viktória, �. osztály, Đuro Salaj iskola, Szabadka

A századik magyarórára
A százas egy szép kerek szám, ezért szeretjük megünnepelni. Így minden 

évben megünnepeljük a századik magyarórát is. Az osztály ilyenkor egy mű-
sort „dob” össze.

Ennek szerintem csak Zsóka örül, mert megszervezheti a teendőket, és 
utasításokat osztogathat. Minden évben ő a szervező, talán azért, mert neki 
van a legnagyobb szája. Mi, a többség igyekszünk a legkevesebb munkával 
megúszni. Tamás minden évben bűvészkedik, Dani az osztály költője, aki 
erre az alkalomra verset is. A lányok szeretnek táncolni és énekelni. Én az 
idén fogalmazást írok, de jövőre valami könnyebb feladatot választok. Az ed-
digi 99 óra érdekes volt. Sok izgalmas dolgot tanultunk meg. Szerintem azok 
az órák legizgalmasabbak, amelyeken irodalommal foglalkozunk. Nekem 
nagyon tetszett a Tom Sawyer kalandjai című regény. Elhatároztam, hogy 
nyáron elolvasom a folytatását, a Huckleberry Finnt. Az óra legnehezebb ré-
sze a felelés. Szinte minden órán felel valaki kisebb-nagyobb sikerrel. A tanár 
úr általában szigorú, de néha megkegyelmez, és megadja a jobb jegyet.

Remélem, jól telik el az idei századik magyaróra, és mindenki jól érzi 
magát. A tanár úr pedig az ünnep fényében mindenkinek ad egy ötöst!

Kratok Bence, 5. osztály, Csáki Lajos iskola, Topolya

Iskolanapra

Leonov Vörös Máté, �. osztály, Hunyadi János iskola, Csantavér

Nagyapa meg a csillagok
Kujundzsity Tifani, 4. osztály, J. J. Zmaj iskola, Szabadka

Iskolába járni jó
Ezt mondja minden tanuló.
Nekik sok az ötösük
A bukástól nem kell félniük.

Az iskola a legjobb hely,
Van ott sok jó fej,
Barátok és barátnők,
Tanárok és tanárnők.

Tudást kapsz ott minden percben,
Sikeres leszel az ÉLETBEN!
Azt mondom én: tanuljál, 
hogy a saját lábadon megálljál!

Az iskola a tudás kapuja,
Tárd ki hát, menj be rajta!
Legyél lelkes és sikeres,
Pontos és emberséges!
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Levél
Drága Nagymama!
Ne haragudj, hogy csak most írok, de mindig van valami program a tá-

borban. Tegnap is kirándulni voltunk a hegytetőn levő várromnál.
Elég sokat kellett gyalogolni. Át kellett menni az erdőn, de annak a köze-

pén egy kis mező volt. Ott lepihentünk és megettük a uzsonnánkat a gyö-
nyörű kék ég alatt. Körülvettek a napfényben pompázó fenyőfák. Madarak 
csiripeltek fölöttünk. A vár már látszott egy picit. Sok virág volt körülöttünk. 
Fél óra elteltével elindultunk. Amikor odaértünk, a táborvezető mesélt ne-
künk a várromról. A romok pontosan ötszáz évesek. Régen egy gyönyörű 
vár volt. Még egy képet is mutatott róla. Több királyi család birtokában volt. 
Megengedték, hogy körbenézzünk. A palota nagyon régi és romos volt, és 
ezért nagyon figyelmesen kellett közlekedünk, nehogy megsérüljünk. Attól 
még, hogy minden romokban hevert, szép volt a táj, én jól éreztem magam. 
Többet is sétáltam volna, de visszahívtak. Amikor visszaértem, egy fiúnak 
fáslival be volt kötve a lába és a táborvezetőbe kapaszkodott. A barátaim 
mondták, hogy egy kő ráesett. Örültem, hogy velem nem történt semmi! 
Egy hosszú séta után a táborba értünk.

Pénteken hazamegyek és elmegyek hozzád, hogy mindent részletesen 
elmeséljek. Szeretettel gondolok rád.

Ölel Fiona
Lovas Fiona, 4. osztály, Server Đurkić iskola, Óbecse

A megsárgult levél
A nyáron, amikor a nagytatámnál voltam, családi emlékek után kutatva a 

padláson, egy öreg, régen elfeledett, poros faládára bukkantam.
Nagytatám árulta el, hogy az a faláda az ő édesapjának a katonaládája 

volt. Kíváncsian nyitottam fel. A láda tele volt fényképekkel, régi bizonyít-
ványokkal, képeslapokkal. A sok papír alatt rögtön megpillantottam egy 
szamárfüles levelet is, amely az idő súlya alatt teljesen megsárgult. Óvato-
san kinyitottam. A szakadozó lapon már alig lehetett látni a tintát. Amint 
megérintettem, különös érzést keltett bennem. Olvasni kezdtem a gyönyörű, 
egyenletes betűkkel megírt szöveget.

„Drága, egyetlen Juliskám!
Rózsák közt vezessen utad, de tüskéit ne lásd soha. Rózsák közt vígan fo-

gadjon a napsugaras kék ég mosolya. Rózsáid hervadás ne érje, a fénynek ne 
legyen itt árnya. Szép álmot adjon a valóság, s az legyen valódi, szíved álma. 
Gratulálok születésnapodra!

Szeretettel,
Jánosod
Offenburg, 1946. jan. 26.”
Könnybe lábadt a szemem. Hirtelen magamhoz szorítottam a levelet, 

mintha a dédnagytatámat öleltem volna meg, akit soha nem volt alkalmam 
megismerni. Milyen szép sorokat fogalmazott a nagy távolból szeretett fele-
ségéhez!

Remegő kézzel kutattam a láda alján más levelek után, de sajnos többet 
nem találtam. Ezért ezt az egyetlen sárga levelet valóságos csodának, felmér-
hetetlen családi kincsnek tartom. Örökké vigyázni fogok rá.

Hardi Karolina, �. osztály, Petőfi Sándor iskola, Újvidék

Nem nekem való
Kikérdeztem nyugdíjas nagytatámat a munkájáról, hogy régen vajon mit 

is jelentett az, hogy géplakatosság. 
– Miért választottad ezt a munkát? 
– Azért, mert szerettem a motorokat, kocsikat...
– Milyen munkalehetőségek voltak?
– Motorokat, gépeket javítottam, kapukat hegesztettem stb.
– Szeretted-e a munkád?
– Igen, nagyon is, másképp nem is választottam volna ezt a szakmát.
– Sérültél már meg munka közben?
– Igen, volt olyan eset. Például hegesztésnél, vagy amikor elfelejtettem a 

védőfelszerelést felvenni. 
– Hány évig dolgoztál?
– Kerek 40 évig dolgoztam több helyen is. Németországban és itt, Ma-

gyarcsernyén is.
– Hol dolgoztál?
– Gyárakban dolgoztam.
– Manapság még mindig olyan sok géplakatos van, mint régen?
– Manapság sajnos már nincs annyi.
– Még most is vágyakoznál oda visszamenni dolgozni?
– Nem. Már öreg vagyok és nehezemre esne a munka. 
Megköszöntem nagytatámnak a beszélgetést. Biztos sok erőfeszítésre volt 

szüksége a munka során. Én mondjuk ezt a munkát nem szeretném kipró-
bálni, mert nem nekem való. 

Tóth Szibilla, �. osztály, Petőfi Sándor iskola, Magyarcsernye 

Anyám
Anyukám fiatalosan néz ki. Az átlagnál magasabb, haját vörösre festi. Rit-

kán látom szoknyában, de mindig csinosan öltözködik.
Az iskolában dolgozik, német nyelvet tanít. Munkája mellett nincs sok 

szabad ideje, otthon is mindig készül valamire. Mivel sok értetlen gyerekkel 
van dolga a munkahelyén, ezért azt szeretné, hogy legalább mi otthon már 
mindent elsőre megértsünk és megcsináljunk, mert nincs kedve mindent 
többször elismételni, mint az iskolában a tananyagot. Persze ez nincs min-
dig így, és ilyenkor van, hogy türelmetlen lesz. Ha az iskolából hazaérünk, 
mindig abbahagyja, amit csinál, leültet bennünket és van ideje arra, hogy 
nyugodtan meghallgassa, mi történt velünk az órákon és a szünetekben. 
Jó a humorérzéke. Bármit is csinálunk együtt, ő rögtön tud vicces szófor-
dulatokat, hasonlatokat mondani. Szerencsére velem nem kell tanulnia, de 
ha véletlenül valami nem világos valamelyik tantárgyból, azt mindig jól és 
érthetően el tudja magyarázni. A testvéremmel tanulva többször előfordul, 
hogy ideges lesz. Az öcsém gyakran használ magyartalan kifejezéseket, ezért 
anya kis Kazinczynak hívja. Anyukám szereti a rendet, de ez nem mindig 
látszik otthon, mert a sok iskolás holmijából mindenhol található. Persze ő 
mindig azt mondja, hogy ez a munkahelye átka, mert rengeteg szemetet kell 
gyártania és őrizgetnie.

Apukám gyakran mond neki különféle bókokat, amiket ő giccsesnek és 
archaikusnak tart. Közben persze legyint és nevet rajtuk. De apukámnak 
igaza van!

Apró Bogács Zsóka, �. osztály, J. J. Zmaj iskola, Magyarkanizsa

A macskám
Sárga a szeme,
szürke a színe,
neve Kormos,
színe, mint a korom.

Szeret játszani,
társaival fára mászni.
Ha fél, akkor elfut,
s hozzám fordul.

Kormos fiúcica,
néha kicsit otromba.
A többiekkel szeretik egymást,
mintha csak testvérek volnának.

Fülöp Agapé, �. osztály, Hunyadi János iskola, Csantavér
Kedvenc játékom

Puszti Róbert, 4. osztály, Kókai Imre iskola, Temerin
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A fény is rezgés
„Legyen világosság” – hangzik el a Biblia szerint a teremtés első nap-

ján. A fénynek és a látási érzéknek a hangokhoz hasonlóan nagyon fontos 
szerepe van mindennapi életünkben. Bizonyára nem könnyű elhinni, de a 
hanghoz hasonlóan a fény is rezgés. Csak itt nem a levegő vagy valamely 
más anyag részecskéi végeznek rezgéseket, hanem az úgynevezett elekt-
romágneses tér. Míg a hang a világűrben anyag hiányában nem terjedhet, 
a fény igen, hiszen az elektromágneses hullámoknak, amilyenek a rádió- 
és tévéműsorokat is közvetítik, terjedésükhöz nincs szükségük anyagra. 
A fény lényegében nem különbözik az említett, számunkra láthatatlan 
rádióhullámoktól vagy a szintén láthatatlan röntgensugaraktól, csupán a 
rezgésszáma eltérő: az előzőeknél nagyobb, az utóbbiakénál pedig kisebb. 

Milyen lenne a világ színek nélkül? 
Furcsa elképzelni. Az általunk ismert színek különböző rezgésszámú 

fénynek felelnek meg. A még látható vörös fény másodpercenként kb. 400 
billió rezgésszámú, az ibolyaszínű fény rezgése ennek kb. a kétszerese. A 
vörös fénynél kisebb rezgésszámú fényt infravörös vagy hősugárzásnak 
nevezzük. Vannak olyan műszerek, amelyek tudják érzékelni ezeket, sőt 
fényképet is készítenek segítségükkel. Erre a természetben is találunk pél-
dákat. A kígyóknak rossz a látásuk, de azokat a hősugarakat érzékelve, 
melyeket a melegvérű élőlények teste kibocsát, a sötétben is megtalálják 
zsákmányukat. A fény terjedési sebessége a légüres térben a természetben 
előforduló, általunk ismert legnagyobb sebesség. Egyes mai repülőgépek 

már gyorsabbak a hangnál, de a Földet elhagyó űrhajó sebessége még a 
fénysebesség századrészét sem éri el. A fény tanulmányozásával számos 
érdekes természeti jelenségre lehet magyarázatot kapni. 

S. L.

Gondolkodj el!
* Gyűjts olyan kifejezéseket, mondásokat, amelyek a látásunk szerepé-
re, fontosságára utalnak! (pl.: Úgy vigyázz rá, mint a szemed fényére! 
stb.)
* Hogyan nyersz információt egy olyan tárgyról, ami teljesen isme-
retlen a számodra? Milyen sorrendben használod az érzékszerveidet? 
Hogyan teszik ugyanezt a különböző korú kisgyerekek?

A berlini székhelyű PRS-
cientists az első magán-

úton finanszírozott Holdra 
szállás megvalósításán fára-
dozik. A Küldetés a Holdra 
elnevezésű misszió a tervek 
szerint 2019-ben indul Cape 
Canaveralból, egy SpaceX 
Falcon 9 rakéta közremű-
ködésével. Ha minden a 
tervek szerint alakul, akkor a 
tervezett 4G hálózatának kö-
szönhetően első alkalommal 
válik lehetővé HD videofel-
vétel élő közvetítése a Hold 
felszínéről, szinte globális 
közönség számára. 

A tervek szerint a Holdra 
tervezett 4G hálózaton két 
Audi Lunar Quattro holdjáró 

csatlakozik majd az Autonóm 
Landolási és Navigációs Mo-
dulon található bázisállomás-
hoz. A holdjárók a hálózat 
segítségével ráadásul nem-
csak kommunikálni képesek 
a bázissal, de tudományos 
adatok és HD videófelvéte-
lek továbbítására is képessé 

válnak, miközben óvatosan 
megközelítik és átvizsgálják 
a NASA Apollo 17-es holdjá-
róját, amit a legutóbb Holdra 
lépő űrhajósok (Eugene Cer-
nan parancsnok és Harrison 
Schmitt) használtak, amikor 
1972 decemberében bejárták 
a Taurus-Littrow völgyet.

Mobiltechnika

Ha már mesterséges intelligencia modult is 
kapott a legutóbbi csúcsmobil, miért ne 

tanítanánk meg autót vezetni? – gondolták a 
Huawei fejlesztői. Öt héttel később már készen 
is voltak a feladattal.

Az elmúlt néhány évben komoly fejlődés tör-
tént  az önvezető autók terén, a kocsiba épített 
technológiák ma már elképesztő dolgokra ké-
pesek. Mindennek a lelke a mesterséges intelli-
gencia, ami képes valós időben reagálni a látott 
helyzetekre, így próbálva meg elkerülni a balese-
tek bekövetkeztét.

Érdekes felvetés azonban, hogy mi történik 
akkor, ha egy okostelefon processzorába ülte-
tett mesterséges intelligencia-modulra próbál-
juk meg bízni ugyanezt a feladatot? A dolog a 
Huaweinek is eszébe jutott, a fejlesztők pedig 
nekiálltak, hogy kipróbálják ezt az lehetőséget. 
A szakemberek a mesterséges intelligenciával 
is ellátott Huawei Mate 10 Prót kapcsolták ös-
sze az autót irányító szoftverrel, hogy megnéz-
zék, képes-e az autó felismerni és kikerülni egy 
úton lévő állatot. A szakemberek szerint alig öt 
hét alatt sikerült azt megtanítani a telefonnak, 
hogy felismerje, milyen állat van az út közepén, 
és a megfelelő parancsot kiadva kikerülje azt az 
autóval.

Mi az a 4G?
Sokan még csak a 3G fogalmával barátkoznak, mostanában vásárolják életük első mobil 

szélessávú eszközeit, és máris itt vannak a következő generációs szélessávról szóló hírek. 
Mit jelent a 4G pontosan? Ez a két karakteres szócska jelöli a negyedik generációs veze-

ték nélküli szolgáltatásokat, melyek mögött több technológia is dolgozik. A legfontosabb elő-
relépés a vezetékes sávszélességekét is meghaladó elméleti maximum, és a jelenleginél jócs-
kán megnövelhető hatókör, amelynek segítségével nagyobb lehet egy mobil-cella sugara.

Mennyivel nőhet meg a 4G sebessége? A jelenlegi 3G-s rendszerek 400 kbps és 1,5 
mbps közötti sebességeket produkálnak, a 4G esetében a tervek szerint kezdetben, a 
WiMax szabvány mellett 2 és 6 mbps, LTE technológiát használva 5 és 10 mbps között 
várható. Az új generációban azonban jóval több potenciál van, így jóval 15 mbps fölötti 
sebesség is elérhető lehet a későbbiekben. 

Elérhető már a 4G? A közelben még nem.
A 4G végleg felváltja a vezetékes internetet? Teljesen biztosan nem, bár tény, hogy az új 

generációs hálózat elterjedésével még tovább csökken majd a vezetékes felhasználók száma. 

CSILLAGÁSZAT

Jövőre már a Holdon is lesz 4G
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ÉLŐ KÖRNYEZETÜNK

Még a legnagyobb hidegben is élettel 
telik meg a kert, amikor színes ma-
dársereglet keresi fel az etetők környé-

két. Tarka tollruhás légi akrobaták ügyeskednek 
a terített asztalnál, igyekeznek elcsenni egy-egy 
falatot a szintén éhes vetélytársak elől.

Kedvezők a lehetőségeink, mert kertes 
házban lakunk, ahol az udvarra és a ház elé is 
olyan hazai fákat és cserjéket ültettem, amelyek 
idevalók, és termésüket szívesen fogyasztják a 
madarak. Ahogy terebélyesednek, egyre több faj 
éjszakázik rajtuk. A rigók különösen a galago-
nya, a kökény, a sóskaborbolya és a madárberke-
nye termését kedvelik. A berkenyét sokszor már 
augusztus végén ellepik a fekete rigók, és szep-
temberre már nem marad rajta egy bogyó sem, 
hiszen e madarak nem ismerik az előrelátást és 
a takarékosságot. 

A házi és mezei verebek egész évben a ház 
körül vannak, míg a többi madár az idő hide-
gebbé válásakor jelenik meg. Először a szén- és 
a kék cinegék érkeznek meg – ilyenkor tesszük ki 
a napraforgóval feltöltött flakonetetőket, amelye-
ket azonnal felfedeznek, és szorgalmasan hordják 
belőlük a szemeket, de nemcsak a cinegék, ha-
nem a verebek is. Régebben azért tanácsolták a 
flakonetető használatát, mert az volt a vélemény, 
hogy a dróton himbálódzó alkalmatosságra nem 
tudnak rászállni a verebek, és nem eszik meg az 
eleséget a többi madár elől. Lehet, hogy eleinte 
így volt, napjainkra azonban nemcsak rákapasz-
kodni tanultak meg, hanem bele is ülnek, emiatt 
más madarak nem férnek hozzá az eleséghez. 

Általában az első erősebb fagyok és a hó le-
esése után érkeznek meg a többiek, a meggyvá-
gók, a téli pintyek, a tengelicek és némelykor a 
csízek. Nem mindegyikük jár a flakonetetőkre. 
A verebek és a cinegék mellett csak a zöldikék 
és a meggyvágók fogyasztják belőlük a naprafor-
gót. A többieknek az udvaron levő két fatuskóra 
öntjük az eleséget, ahol nagy madársokadalom 
szokott összejönni. A rigóknak dróton almákat 
akasztunk a bokrok ágaira, de néha rájárnak a 
napraforgóra is, sőt, a kutya tányérjából is ki-
szedegetik a kenyérdarabokat, lecsipegetik a 
csontokon levő húst. Előfordult az is, hogy a kék 
cinegék időnként megkóstolták az almát is. 

Az állateledelboltokban kapható (necces) 
faggyúpogácsa főként a cinegék kedvence, akár-
csak a bokrokra akasztott hájdarab. A múlt télen 
vendégünk volt egy áttelelő vagy északabbról 
érkezett barátposzáta, amely a kék cinegékhez 
hasonlóan egyszer a „hájas tálból” evett, majd 
az almán lakmározott. 

Tanulságos az etetők környékén sürgölődő 
madarak viselkedésének megfigyelése. Az erdei 
pintyek például soha nem jöttek oda a tuskókra 
szórt napraforgóhoz sem, csak a többiek által 
elpotyogtatott szemeket szedik össze. A zöldi-
kék nagyon agresszívak, gyakran elkergetik a 
többieket az etetőkről, a verebekhez hasonlóan 
beülnek a flakonba, úgy eszegetnek. A cinegék 
viszont csak kivesznek egy szemet, és rögtön 
elrepülnek valamelyik közeli ágra, ott törik fel. 
Emiatt nagyon nehéz róluk fotót készíteni. A 
legjobban a faggyúpogácsán fényképezhetők, 
bár ott is állandóan izegnek-mozognak, forgo-
lódnak. Ritkán száll le a tuskókon levő naprafor-
góra egy-egy balkáni gerle; úgy látszik, hogy ez 
az urbanizálódott faj nem szereti a többi madár 
társaságát. 

A fenyőrigók csak néha jönnek be hozzánk, 
leginkább akkor, ha nagy a hó és a hideg. Gyakori 
vendég viszont egy énekes rigó, amely eddig még 
nem fordult elő nálunk. A kert fáin rendszeresen 
kopácsol a nagy fakopáncs, de előfordult, hogy 
evett a kiszegezett hájból is. Ritka vendégünk a 
vörösbegy, amely főként a kutya tányérjából fa-
latozik, és néha megjelenik egy ökörszem is. E 
madár a bokrok ágait kutatja végig az őszapók 
csapataihoz hasonlóan. Különösen viselkednek 
a tuskókon levő napraforgóra járó madarak. 
Általában egyszerre nagyon sokan érkeznek, de 
időnként – látszólag ok nélkül – pánikszerűen a 
bokrok ágai közé menekülnek, majd rövidesen 
visszatérnek, és folytatják a lakmározást. 

A tavasz közeledtével a sok faj közül csak a 
fekete rigók és a verebek maradnak a ház körül, 
és rendszeresen fészkelnek is. Néha megjelenik 
egy-egy széncinege, és kétszer az is előfordult, 
hogy kék cinegék költöttek a kiakasztott fészek-
odúban. A többi madár viszont csak a következő 
télen jelenik meg ismét.

A. Z.–T. B

Csivitelő torkoskodók

A tavasz hírnökei

Aranyvessző
Az aranyvessző az egyik legnépszerűbb 

virágzó cserje és sokkal hűségesebb hírvivő-
je a tavasznak, mint több más növény. Ami-
kor a vidám, sárga tavaszi virágok beborítják 
az aranyvessző ívelt ágait, biztosak lehetünk 
abban, hogy a tél egy évre újra visszavonult. 
Az aranyvesszők lombhullató, tavasszal vi-
rító cserjék. Négy cimpájú, sárga virágaik a 
tavasz igazi hírnökei.

Csüngő barka

A csüngő barka, barkafűz a tavasz első 
díszei között jelenik meg. 1,5–2 méter ma-
gasra nő, ágai függőlegesen csüngnek. Jól 
viseli a szelet, a városi környezetet. Sok kert 
dísze lett az utóbbi években.

Fenyőrigók

Kökény
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MESÉLGETŐ

Valamikor, réges-régen a hegyek rengete-
gében élt egy róka, aki hírhedt bűbájos 
és csínytevő volt. Az emberek csak be-

retvás rókának hívták, mert a hágón átkelőket 
mind egy szálig csúful rászedte, s úgy megberet-
válta, hogy egy árva hajszál nem sok, de annyi 
sem maradt a fejükön. 

– Hát nincs köztünk egy se, aki ép fővel tér-
hetne haza a hegyről? – mondogatták a falubeli-
ek, mintha csak ez volna a szavuk járása.

– Na, hát majd én elmegyek és móresre ta-
nítom azt a rókát! – állt elő egyszer egy rátarti 
legény.

– Ejnye, hát nem félsz, hogy téged is megko-
paszt? – intették a komái, de hiába.

– Ugyan már! Az én eszemen nem jár túl,  
annyi szent! – felelte magabiztosan a legény, az-
zal fogta magát, s útnak indult.

– Na, te bűbájos, gyere csak elő! – hívta a ró-
kát, amikor felért a hágóhoz.

Hát ahogy ezt kimondta, aranyvörös, bo-
zontos farkát csóválva máris ott termett előtte 
a róka. 

– Na, te drágalátos! Hát te vagy az, aki min-
denkivel a bolondját járatod! De bennem aztán 
emberedre akadtál! Hiába is próbálod, rajtam 
ugyan ki nem fogsz! – kiáltotta hetykén, s elin-
dult a róka után.

Az ment egy darabig, majd hirtelen megállt, 
fölkapott néhányat egy datolyaszilvafa levelei 
közül, és a fejére tette. Ezután pördültfordult, s 
egy szép menyecske képében bukkant elő a da-
tolyaszilvafa törzse mögül. 

– Ez igen! Jól csinálja! – ámuldozott a legény. 
Eközben a menyecskévé változott róka odasétált 
Dzsizó bódhiszattva útszélen álldogáló szob-
rocskájához, az ölébe vette, majd a patakból 
vizet merített, s meghintette vele a kőszobrocs-
kát, mire az egy szempillantás alatt csecsemővé 
változott.

– Tyűha, milyen ügyes! – ámult a legény tág-
ra nyílt szemmel.

A „menyecske” hátára vette a „csecsemőt”, s 
elindult vele. Mentmendegélt, amíg egy kis ház-

hoz nem ért. Egy öregasszony jött ki ajtót nyitni 
neki. 

– Édes lányom! Hát te vagy az?! De jó, hogy 
jöttél, olyan régen láttalak! S a kicsi is mekko-
rára nőtt, mióta nem láttam! – lelkendezett az 
öregasszony, s azzal betessékelte őket a házba.

A legény, aki a rókát követve szemtanúja volt 
a jelenetnek, jót derült magában, s úgy gondolta, 
jobb, ha szól az öregasszonynak. 

– Hé, öreganyám! Vigyázzon, mert az nem 
ám a kend lánya, hanem a szemfényvesztő róka 
a hágó környékéről, s a csecsemő sem más, mint 
Dzsizó bódhiszattva útszéli szobrocskája!

– Elment a kend józan esze! Hiszen ez az én 
édes lányom meg az egy szem kedves unokám! 
Még hogy róka!! Félrebeszél kend! – förmedt rá 
mérgesen a vénasszony.

Hiába erősködött a legény, az öregasszony 
nem hitt neki. 

– Nem úgy van ám az, ahogy kend mondja! 
Hiszen láttam! Na, ha nem hiszi, tegyünk pró-
bát! Gyújtsunk alá tüzet rőzséből! Ha tényleg 
róka, akkor nem fogja állni, s előbb-utóbb kény-
telen lesz kimutatni a farkát! – ajánlotta végül 
a legény.

Azzal a menyecskét a gyerekkel együtt egy 
létrához kötözte, s rőzséből tüzet gyújtott alat-
tuk. Amint a vesszők lángra kaptak, a csecsemő 
rögtön óbégatni kezdett, s kínkeservesen rítt a 
menyecske is.

– Na, most mindjárt kidugja a farkát, figyelje 
csak! – mondta a legény.

De hiába leste, s egyre csak rakta a rőzsét a 
tűzre, a róka csak nem mutatta ki a farkát. Így 
aztán az lett a próbatétel vége, hogy a menyecske 
is, a csecsemő is hamuvá égett. No, megrémült 
ám erre a legény, s már maga sem tudta, hogy 
miről mit gondoljon. Hiszen a saját két szemével 
látta, amint a róka menyecskévé bájolta magát! 
Vagy káprázott volna a szeme? 

– Ó, te elvetemült! Megölted a lányomat meg 
az unokámat! Hogy teszed ezt jóvá? – sápítozott 
az öregasszony keserves könnyekre fakadva.

– Most aztán mitévő legyek? – keseredett neki 
a legény, s egész testében remegni kezdett. Ha-
nem ekkor váratlanul betoppant a falusi bonc.

– Hát itt meg mi történt?
Az öregasszony könnyek között elmesélte tö-

viről-hegyire a dolgot.
– Bizony gonoszul elbánt veled ez a legény. 

De ha most bosszúból agyonütöd, a lányod 
meg az unokád attól nem támad föl. Tudod mit, 
öreganyám! Add nekem ezt a legényt! Én elvi-
szem, magamhoz veszem a templomba szerze-
tesnek. Majd ott levezekli a bűnét imádsággal.

Az öregasszony szó nélkül beleegyezett, s 
a bonc a templomba kísérte a legényt. Amint 
megérkeztek, tüstént hozzálátott, hogy kopaszra 
borotválja, hiszen a szavát adta, hogy a legény-
ből szerzetest csinál. 

– Mintha csak tövestől tépnék a hajamat! 
– jajdult fel a legény, annyira fájt neki a borot-
válás.

– Tűrnöd kell, tűrnöd kell! Ezentúl min-
dent ki kell bírnod, vezekelned kell a szegény 
elhunytakért! – csitította a bonc, s csak folyatta 
a kopaszítást. Hanem ekkorra a falubeliek már 
megsokallták a várakozást, s mert aggódtak a le-
gényért, nekivágtak a hegynek, hogy megkeres-
sék. Amint fölértek a hágóhoz, látják ám, hogy 
a legény keserves képpel ül az út szélén, a róka 
meg a fogaival tépdesi a haját. Hát persze hogy 
fájt neki! Erre mindannyian egyszerre elüvöl-
tötték magukat, a róka meg hipp-hopp!, eltűnt 
a rengetegben.

– Szégyenszemre mégiscsak rászedett a róka! 
– ismerte be a legény lógó orral, s megsimogatta 
sajgó, kopasz fejét. A többiek nem bírták meg-
állni nevetés nélkül, s a hasukat fogva kacagtak 
a póruljárton.

Japán népmese

A beretvás róka
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IRÁNYTŰ

A szörnyek által fenyegetett világ, amelyben a Félőlény él, egyben a mi 
világunk is. Egy olyan történelmi korban keletkezett ez a meseregény, 

amikor a hatalom mindenkit megpróbált saját képére formálni, vagy a szá-
mára megfelelővé változtatni. Számtalan olyan történelmi példát tudnánk 
mondani, ahol az egyének, az egyediség felszámolása a hatalom megtartá-
sának egyik módja az uralkodók számára. Az emberi félelmeket gátlásta-
lanul kihasználó rendszerek szörnyeket és félőlényeket teremtenek. 

Békés Pál könyvében jelképes az, hogy a Tündér térből Terror tér lesz, 
és lassacskán mindenki aláveti magát a szörnyeknek vagy szörnnyé válik. 
Szinte csak a Félőlény tud ellenállni: leleplezi a szörnyek képmutató és telje-
sen hazug, megfélemlítő gépezetét. Sikerének kulcsa, hogy birtokában van 
a könyveknek és a történeteknek. A történeteknek, melyekben bátorság-

gal és kitartással a jó mindig győzedelmeskedik a gonosz felett. De, ahhoz 
hogy ezeket valóban értelmezze, használhassa a Félőlénynek szörnyekre és 
félelemre van szüksége, önmaga visszaszerzésének feltétele ez a kaland. A 
győzelem valójában erkölcsi csupán, de milyen csodákat indít útjára! Egy 
ilyen kis lény, az Utolsó Kiserdő lakója is változásokat tud elindítani ebben 
a gonosz rendszerben, és tudásán keresztül szerezheti vissza régi önmagát. 
Fel kell ismernie azt (és nekünk is), hogy itt nem jön a lovag, hogy  meg-
mentsen minket! Itt mi magunk, félőlények vagyunk a lovagok. 

Életünkben többször kell hoznunk olyan döntéseket, amelyek arról 
szólnak, hogy a könnyebb utat választjuk-e, beállunk-e a „szörnyek” közé, 
vagy megőrizzük önmagunkat és Élőlényként létezünk. 

Herédi Károly

„Nem lenni szörnnyé: az a nehéz”

Második fejezet
amelyben az odú lakója, törté-

netünk fő-, sőt címszereplője még 
mindig nem lép színre – habár már 
rég itt volna az ideje –, viszont egyet 
s mást mégis megtudunk róla 

Az odú tágas volt. És téres. 
Mégis zegzugos. Lakhelynek a 
legalkalmasabb. Ahány helyiség, 
szeglet, sarok, sut, mindmegan-
nyi mennyezetig rakva könyvvel. 
Csodás regék, románcok, mesék, 
mondák, legendák, poros, régi 
fóliánsok és vadonatúj sziporkázó 
képeskönyvek; avítt bőrkötések 
és tükörfényes borítókba burkolt 
remekművek sorjáztak a polco-
kon és az ágyak alatt, mivelhogy 
könyvek bújtak ott is, meg a kony-
haszekrényben, de még az ágyne-
műtartóban is – könyvek, könyvek 
mindenütt! 

Az odú ablakai magasak és szé-
lesek, melyeken csak úgy zuhogott 
volna befelé a fény... Aha! Volna! 
Hiszen éppen ez a volna a lényeg. 

Az ablakok ugyanis be voltak 
deszkázva. Olyikmásik elé még 
szekrényt is toltak, könyvekkel 
teli nehéz alkalmatosságot. Az ajtó 
pedig... akár egy erődé. Láncok, 
pántok és keresztrudak zárták, 
lakatok fityegtek róla, kisujjnyiak 
és kocsikerék nagyságúak. Az odú 
gazdája talán még vizesárkot is 
ásott volna a fa köré felvonóhíd-
dal, ha rajta áll. 

Hogy a lakót nem láthatjuk 
szemtől szembe, annak több oka 
is van. Mindenekelőtt a sötétség 
odabent. De nem csupán az, mivel 
a boldogtalan még a saját megerő-
dített odván belül is bezárkózott. 
Egy komód aljába. Persze köny-
vek alá. Onnan hallik bátortalan, 
lehangolt és lehangoló küszmögé-
se... Szegénykém. Reszket. Fél. De 
nemcsak úgy általában és körülbe-
lül és nagyjából, ó, dehogy. Ő úgy 
fél, ahogyan eleddig teremtett lélek 
még soha. 

Fél egyfolytában, éjjel és nappal 
és szüntelen. És ki tudja már, mi 
okból és mióta? Már a nevére sem 
emlékszik senki. Csak úgy hívják: a 
FÉLŐLÉNY. 

Valaha régen, amikor a Kis-
erdőben még hírét sem hallották 
a szörnyeknek, a Félőlénynek 
természetesen volt tisztességes, 
sőt becsületes neve. (Más szóval: 
nem volt Félőlény.) Ismerték és 
tisztelték. Nagyon is. Ő meg sze-
rette a Kiserdőt s benne a somot, 
a bodzát, a galagonyát, eső után a 
csiperkét és mi mindent még! Sze-
rette éjjel a csillagokat nézegetni s 
eltűnődni: de messze ragyognak! 
– nappal meg egy mohos tönk-

re heveredve a hasát süttetni. És 
szerette mindezt a többi Kiserdő-
lakóval együtt szeretni, mivelhogy 
társas lény volt. Ám a legeslegjob-
ban mégis a könyveket szerette. 
Pompás könyvtárának híre még a 
távoli kiserdőkbe is eljutott, s aki 
csak áthaladt a tisztáson, könyvvel 
kedveskedett neki. 

És habár valamennyi legen-
da, rege, mende és monda másról 
szólt, egyben mind megegyezett: a 
történetek végén győzött a jó, min-
dig legyőzte a rosszat, ahogyan illik 
és kell. 

(…)
Délutánonként a Félőlény és 

a barátai a tisztáson teáztak a két 
bölcs és szép tölgyfa között. Megte-
rítettek egy nagy, kerek rönköt ro-
pogós hófehér abrosszal, és arany-
zöld fenyőtűtea csorrant a hófehér 
kancsóból a hófehér csészékbe. 
Csilingeltek az ezüstkanálkák, és 
apró szemű gyöngycukor hullott 
a teába, meg illatos citromcsöpp. 
Egyedül Csatang, a Félőlény leg-
régibb és legjobb barátja csorran-
tott tejet az aranyzöld italba, mert 
kedvelte a külföldi módit, de ezen 
nem vesztek össze. Kortyolgatták, 
szürcsölgették a teát a megterí-
tett farönk körül, és beszélgettek. 
Csakis kellemes dolgokról folyt a 
szó: csupálásról, porhanyításról, 
rakosgatásról, csatangolásról – és 
persze mindenféle történetekről. 
Rendszerint az első és a második 
csésze tea között a Kiserdő-lakók 
megkérték a Félőlényt – aki akkor 
(nem győzöm hangsúlyozni) nem 
volt még Félőlény! –, ugyan hozna 
elő egy könyvet, és olvasna fel belő-

le. Ő megkérdezte: mit szeretnének 
hallani? Mire azt felelték: mindegy. 
Akkor a Félőlény azt mondta: no 
de mégis. A többiek meg: rád bíz-
zuk. Ekképpen huzakodtak, udva-
riaskodtak egy kicsinyég, ahogyan 
illik, azután a Félőlény kihozott egy 
könyvet – mindig mást, hiszen a 
könyvtára akkora volt, hogy a világ 
végéig futotta volna belőle új meg 
új történetekre –, és fölolvasott. 
(…)

De jó is volt hallgatni! 
Ám lassanként minden meg-

változott. Nem hirtelen-váratlan, 
hanem egyre-másra, fokozatosan. 
Kezdetben csak szivárogtak a hí-
rek: szörnyek tűnnek föl itt is, ott 
is. A vándorok, akik vállukon ba-
tyuval, kezükben faragott bottal 
haladtak át a Kiserdőn, azt beszél-
ték, hogy útjukon egy-egy rémet 
láttak az ösvényen vagy a távolabbi 
csalitosokban. Idő múltával már a 
szomszédosakban is. Fokról fokra 
elszaporodtak mindenütt. 

avítt – elöregedett, elavult, korszerűt-
len, ósdi, régi, kiment a divatból

Békés Pál

A Félőlény
(Részlet)
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KALEIDOSZKÓP

A memóriajátékok, a puzz-
le-k, a keresztrejtvények, 

találós kérdések, stratégiai 
gondolkodtató játékok, a kira-
kó játékok mind-mind edzik 
az agyat. Önfeledt szórakozást 
ígérnek egyedül is, de akár a 
család többi tagjával együtt 
játszva is. Megszabadítanak 
a stressztől, a depressziótól, 
segítik a koncentrációt, a logi-
kus gondolkodást. Kell ennél 
több érv, hogy miért érdemes 
már ma belefognod ezekbe a 
hobbikba? A kirakó nem egy 
modern játék. Feltalálóként az 
angol John Spilsbury térkép-
készítőt és rézmetszőt jegyzik, 

aki 1763-ban egy Nagy-Bri-
tannia-térképet ragasztott egy 
falapra, majd lombfűrésszel 
szétfűrészelte a grófságok ha-
tárai mentén (innen ered a 
játék angol neve, a „lombfű-

részrejtvény”). A játékos célja 
az volt, hogy a térképet újra 
összeillessze. Ezt a kirakót, 
mint segédanyagot a földrajz 
tanulásához árusította. A da-
rabok még nem rendelkeztek 
fogakkal, mint a mai játék. A 
ma ismert kirakó először a 19. 
század második felében jelent 
meg. Léteznek olyan kirakó-
játékok is, amelyeknek több 
megoldása van, ezek az úgy-
nevezett kaleido puzzle-k. E ki-
rakók darabjain nem egy kép 
darabjai láthatóak, hanem a 
kirakó elemeinek alakja, illet-
ve az egymás mellé rendezett 
elemek hordoznak valamilyen 

esztétikai értéket, alkotnak va-
lamilyen mintát. Az ilyen kira-
kóknál az a fő kihívás, hogy a 
keretben elférjen a játék az ös-
szes darabja, illetve a látvány 
esztétikus legyen.

Létezik kirakós játék 
csupán néhány résszel kis-
gyermekek számára, illetve 
vannak óriási feladványok, 
több mint 10 000 darabká-
ból, haladók számára. Az 
egyik legismertebb gyártó a 
Ravensburger háromféle, 18 
000 darabos kirakós játékot is 
kínál. A legnagyobb az Eduka 
spanyol cég Life márkanevű 
kirakósa, ami 24 000 darabos, 
ára körülbelül 140 €, és ha 
sikerül kirakni, akkor 4,28 × 
1,57 méter helyet igényel.

Természetesen rekordokat 
is lehet felállítani kirakós kira-
kással, amivel be lehet kerülni 

a Guinness-rekordok köny-
vébe, mint 2004. szeptember 
26-án a németországi Königs-
brunn-ban megrendezett az 
első Német Puzzle Napon, az 
ekkor kirakott puzzle-lánccal.

Jeles napok 
márciusban

Nőnap (március �.) 1857. március 8-án 
New Yorkban 40 ezer készruhagyártásban 
dolgozó nő sztrájkolt a béregyenlőségért és 
a munkaidő csökkentéséért. Erre emlékezve 
1910 augusztusában Koppenhágában Clara 
Zetkin javaslatára elhatározták, hogy nem-
zetközi nőnapot tartanak. Tájainkon 1914-
ben ünnepelték először. 

Gergely-nap (március 1�.) Az egy-
háztörténet úgy tudja, hogy a gergelyezés 
IV. Gergely pápa (827–844) intézkedésére 
terjedt el, aki ezzel Nagy Szent Gergelyt, 
az iskolák, diákok egyik védőszentjét akar-
ta megtisztelni. A játékot eredetileg három 
diákgyerek adta elő: egy püspök és két 
káplánja. A többi gyerek megfelelő öltözet-
ben egy-egy mesterséget képviselt. A gyer-
mekpüspök a templomban versbe szedett 
prédikációt mondott, majd tavaszköszöntő 
seregével bejárta a várost. Az ünnep egyút-
tal a diákok tavaszi félévének kezdete is volt, 
amikor új társakat toboroztak. 

Pí-nap (március 14.) Ezen a napon 
született Albert Einstein, s ennek kapcsán 
ünneplik minden évben a Nemzetközi Pí-
napot. A matematika egyik leghíresebb szá-
ma 3,1415926535…-tel kezdődik és a vég-
telenségig tart. Minden évben különböző 
rendezvényekkel, vetélkedőkkel, konferen-
ciákkal „ünneplik” a számot, számos könyv 
jelent meg már a témával kapcsolatban. 

Sándor, József, Benedek (március 1�., 
1�., �1.) Az egész magyar nyelvterületen 
közismert időjósló napok, és elterjedt idő-
járási regula: „Sándor, József, Benedek, 
zsákban hozzák a meleget!”, ami azt jelenti, 
ha ezekben a napokban kisüt a nap, akkor 
hosszú, meleg nyár várható, ha nem süt ki, 
akkor hosszú, lucskos őszre lehet számítani. 

Csodálatos tücsökciripelés 

Jim Wilson zeneszerző gondolt egy na-
gyot, és lassítva is meghallgatta a szor-

gos tücskök énekét. Először is rögzítette a 
tücsökciripelést, majd alaposan lelassítva 
újrahallgatta. Megdöbbentő az eredmény, 
mert a lassított felvételen szinte egy emberi 
kórusénekhez hasonló zene hallatszik! Ha 
érdekel benneteket a tücsökzene, keressétek 
fel a következő blogot! Én véletlenül itt buk-
kantam a különleges hangélményre: 

http://zacc.cafeblog.hu/2013/11/24/
tucsok-ciripeles-lelassitva-hallottad-mar/

A gondolkodó játékok  
nem csak szórakoztatnak

– Az ibolya leggyakrabban használt része 
nem más, mint ellenállhatatlan, édes illata. Vi-
rágjából olajat készítenek, mely a világ egyik 
legdrágább illóolaja.

– Az ibolya bizonyos lepke- és pillangófa-
jok lárvájának elengedhetetlen tápláléka.

– Az ibolya magjait hangyák hurcolják szét, 
amelyek a mag függelékét (hangyakalács) ra-
gadják meg, majd hosszabb táv megtétele után 
elejtik a magot, s a hangyakalácsot „jutalmul” 
megeszik.

– A német költő, Goethe erdei sétáira min-
dig vitt a zsebében ibolyamagokat, amit aztán 

szétszórt, így köszönve meg a természetnek a 
sok szépséget.

– Német nyelvterületen az ötödik házassági 
évfordulót ibolya lakodalomnak is hívják.

Tudtad-e  
az ibolyáról?

A kirakós játékot általában egyedül játsszák, mégis rendeznek olyan versenyeket, 
amelyeknél a résztvevőknek azonos alakzatot kell a lehető legrövidebb idő alatt kirakni
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MÚLTIDÉZŐ

Nem csak királyok és királynők vezethe-
tik az országokat. Ha király vagy király-
nő áll egy ország élén, mint mondjuk 

Nagy-Britanniában, azt monarchiának hívjuk. 
A legtöbb országban mégis más államforma vált 
elfogadottá, ez pedig a köztársaság. Ilyen beren-
dezésűek Szerbia, Magyarország és a környező 
országok is. A köztársaságokban az állam élén 
egy személy vagy testület áll, hatalmát választás-
sal nyeri, és ezt meghatározott ideig gyakorolja. 

A sok-sok éves tapasztalat azt mutatja, hogy 
mindkét államberendezésben inkább a férfiak 
töltik be a legfelelősebb tisztségeket. Ez nem 
jelenti azt, hogy a nők nem lennének alkalma-
sak arra, hogy egy-egy országot vagy régiót 
eredményesen vezessenek. Ha a múltba tekin-
tünk, gondoljunk csak a rendkívül hatékony 
uralkodónőkre: Mária Terézia osztrák–magyar 
császárnőre, Nagy Katalin orosz cárnőre, vagy 
napjainkban II. Erzsébet brit királynőre, aki 
immár több mint hatvan éve tölti be a tisztséget, 
méghozzá sikerrel.

A köztársaságokban választások útján kerül-
nek hatalomra az ország vezetői. Európa egyik 
legerősebb állama, Németország élén is nő áll. 
Angela Merkel német kancellár évek óta a világ 
legbefolyásosabb női személyiségeit tartalmazó 
listán is az első helyet foglalja el.  Nagyrészt ő 
határozza meg az Európai Unió irányvonalát, 

még ha politikája bírálatokat váltott is ki, ami-
kor kitárta a kaput minden migráns előtt, azok 
előtt is, akik veszélyt jelentenek a békés európai, 
befogadó országokra nézve.

A 13 éve kancellári tisztséget betöltő Mer-
kelt időnként Margaret Thatcher egykori brit 
kormányfőhöz is hasonlítják, aki 1979. május 4-
étől 1990. november 28-áig állt Nagy-Britannia 
élén miniszterelnökként. Igaz, kettejük vezetési 
stílusa között kevés hasonlóságot fedezhetünk 
fel. Mindketten vegyészekből váltak politikus-
sá. Thatchernak azt javasolták tanácsadói, ne 
beszéljen annyira hangosan, és mindig vigye 
magával jellegzetes női retiküljét, Merkelnek vi-
szont frizuráján változtattak, no és megtanulta, 
hogyan kell rombuszalakba tenni a kezét a hasa 
előtt. Ez vált a védjegyévé. Ezzel nagyjából vé-
get is érnek a hasonlóságok. Miközben ugyanis 
Thatcher rendkívül megosztó személyiség volt, 
és sokan halálakor is csak a rosszra emlékeztek, 
Merkel minden német kancellárja kíván lenni. 
Bár az utóbbi évben akadtak olyan döntései, 
amelyekkel sok honfitársa nem értett egyet 
– például a migránsok befogadását illetően –, a 
németek többsége továbbra is őt tekinti a legal-
kalmasabb személynek a kancellári tisztségre.

Érdekes, hogy sok országnak nem volt női 
vezetője, például az Egyesült Államoknak sem. 
A legutóbbi választáson, két évvel ezelőtt Hil-
lary Clintonnak csaknem sikerült első nőként 
megszereznie ezt a titulust, de alulmaradt Do-
nald Trumppal szemben. 

Az Egyesült Államokban eddig a házelnöki 
tisztség volt a legmagasabb poszt, amelyet női 
politikus, a demokrata Nancy Pelosi töltött 
be. Több amerikai államnak volt ugyanakkor 
női kormányzója, s Madeleine Albright sze-
mélyében először állhatott nő a washingtoni 
külügyminisztérium élén. 

Szerte a világban egyre több nő tölt be ál-
lamfői, miniszterelnöki posztot. A múlt századi 
nagy elődök, a világelső Sri Lanka-i kormányfő, 
Sirimavo Bandaranaike, az indiai miniszterel-
nök, Indira Gandhi, és az izraeli Golda Meir 
nyomdokaiban járva ma már egyre több nő töri 
át az üvegplafont. 

A szomszédos Horvátországban is nő az 
államfő. Három évvel ezelőtt választották meg 
elnöknek Kolinda Grabar-Kitarovićot. Az em-
berek csalódtak az addigi kormányban, ezért 
egyfajta tiltakozásképpen szavaztak a kimon-
dottan elegáns Grabar-Kitarovićra, akinek egyik 
feladata az volt, hogy előkészítse pártja, a jobb-
oldali Horvát Demokratikus Közösség (HDZ) 
hatalomra való visszatérését. Bár sokan azt vár-
ták, hogy államfőként nagyon elfogult lesz saját 
pártja javára, visszafogottnak bizonyult, igazi 
államfővé vált. Arra talán megválasztásakor ő 
sem számított, hogy épp a horvát belpolitika 
egyik zűrös időszakában lesz államfő. Noha, 
tudni kell, a politikában mindig zűr van. Aki 
erre a pályára lép, annak bizony sok mindenre 
fel kell készülnie.

N-a

Nem lehetetlen: nők és politikusok

Mária Terézia

Nagy Katalin

II. Erzsébet 1���. február �. óta Nagy-Britannia 
és Észak-Írország Egyesült Királyságának, 

valamint a nemzetközösségi királyságoknak  
az uralkodója, az anglikán egyház feje.  

A leghosszabb ideje trónon lévő brit uralkodó

Angela Merkel immár 1� éve áll  
Németország élén

Margaret Thatchert Vasladynek hívták 
szigorúsága miatt

Kolinda Grabar-Kitarović
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MENŐ FEJEK

Nemrég Szerbiában és Magyarországon 
is dalversenyre került sor, amelyeken 
eldőlt, hogy kik képviselhetik országu-

kat az idei Eurovíziós Dalfesztiválon, Lisszabon-
ban.

A nézők a rockos hangzás 
mellett döntöttek

Magyarországon ezúttal is a többfordulós A 
Dal című műsor adta meg a győztest. A zsűrit 
Frenreisz Károly, Schell Judit, Mező Misi és Both 
Miklós alkotta. A végeredmény a zsűri és a nézők 
szavazatai alapján alakult ki. A döntőbe nyolc 
produkció jutott, az előadók a Leander Kills,  
a yesyes, Süle Zsolt, Horváth Tamás, Heincz Gá-
bor Biga, Dánielfy Gergely, Király Viktor és az 
AWS voltak. Közülük négyet a zsűri választott 
ki. Összesített szavazataik alapján Dánielfy Ger-
gely lett az első 36 ponttal, Király Viktor a máso-
dik 30 ponttal, a yesyes a harmadik 28 ponttal, a 
negyedik pedig az AWS csupán 8 ponttal. A leg-
több nézői szavazat mégis az AWS-re érkezett, 
így ők képviselhetik Magyarországot az Euroví-
ziós Dalfesztiválon. 

Az alternatív rock/metalt játszó AWS-t 
Siklósi Örs, Brucker Bence, Kökényes Dániel, 
Veress Áron és Schiszler Soma alkotja. A Dal 
válogatóba a Viszlát nyár című zeneszámmal je-
lentkeztek, amelynek szövegét az énekes, Siklósi 
Örs írta, miután elhunyt az édesapja. Győzel-
mük után az AWS tagjai alig tudtak magukhoz 
térni, a rajongókhoz is csak másnap fordultak, 
köszönetet mondva a sok szavazatért. Egyéb-
ként a Leander Kills igazi rockerekhez méltó, 
baráti gesztust tett. Amikor megtudták, hogy 
nem jutnak tovább, a saját Facebook-oldalukon 
arra buzdították a rajongóikat, hogy szavazza-
nak az AWS-re. 

Az AWS 2006 nyarán alakult. Első lemezüket 
Fata Morgana címmel 2011-ben adták ki, máso-

dik albumuk, az Égésföld 2014-ben jelent meg, 
a harmadik, a Kint a vízből pedig 2016-ban. 
A tagok egy interjúban elmagyarázták, hogy a 
lemezcímek arról árulkodnak, hogyan érezték 
magukat az adott időszakban. Az első lemezük 
idején azt képzelték, ők lesznek Magyarország 
legjobb metalcore zenekara. Az Égésföldnél 
rájöttek, hogy mégsem, így a dalszövegek mon-
danivalóira és a keményebb hangzásra fektették 
a hangsúlyt. A Kint a vízből már azt jelentette 
számukra, hogy megtalálták a hangzásukat. Az 
AWS szerint együttesüket a zenélés végett hoz-
ták létre, és szívesen játszanak kis és nagy kö-
zönség előtt is. Elmondásuk szerint a klubkon-
certeken bensőségesebb a hangulat. Ezt azért 
szeretik, mert oda azok váltanak jegyet, akik 
az együttesre kíváncsiak, a fesztiválokat pedig 
azért, mert ott sok ember előtt mutatkozhatnak 

be. Az AWS egy interjúban arról is szólt, hogy a 
nevük valójában az Ants With Slippers rövidíté-
se és hirtelen elhatározásból, meggondolatlanul 
választották ezt a nevet. Örs meg is jegyezte, 
hogy mindennap azon tépelődik, miért az ő ze-
nekarunknak van a világon a legrosszabb neve. 

A tradicionális és az új hangzás 
keveréke

Kilenc év kihagyás után Szerbia ismét a Beo-
vizija műsor keretében választotta ki, hogy me-
lyik dalt küldi az Eurovíziós Dalfesztiválra. Ez azt 
is jelentette, hogy a nézőknek újból beleszólásuk 
lehetett abba, hogy ki képviseli Szerbiát az euró-
pai szintű dalversenyen. A Beoviziján tizenhét 
dal közül lehetett választani. A végeredmény úgy 
alakult ki, hogy az öttagú zsűri szavazataihoz 
hozzáadták a nézők szavazatait. A zsűrit Vojkan 
Borisavljević, Ivana Peters, Dušan Alagić, Dejan 
Petrović és Željko Vasić alkotta. Egybehangzó 
döntés született, a nézők és a zsűri összesített 
szavazatai alapján is a Sanja Ilić & Balkanika for-
máció Nova deca című dala lett az első. A Nova 
deca a tradicionális és a modern hangzás keveré-
ke. Aleksandar Sanja Ilić belgrádi zenész és zene-
szerző, aki egészen fiatalon kezdett el foglalkozni 
a zenével. Tizenkét évesen már dalt szerzett, ame-
lyet be is mutattak az akkori belgrádi tévében, 
tizenhat évesen pedig jelentkezett az Eurovíziós 
Dalfesztivál hazai válogatójára. Azóta számos 
népszerű dalt írt, előadásokhoz és filmekhez is 
készített zenét. Az utóbbi tizenöt évben főleg a 
tradicionális balkáni hangzás ihleti meg. A tíz 
tagot számláló Balkanika zenekart is emiatt hozta 
létre és felléptek már a világ szinte minden táján. 
Az együttes egyik tagja, Mladen Lukić egyébként 
szabadkai származású. A Beoviziján még egy sza-
badkai énekes, Dušan Svilar is nagyon jól szere-
pelt, ő a harmadik helyen végzett a Pod krošnjom 
bagrema című dallal. 

Magyarország és Szerbia választott

AWS

Sanja Ilić & Balkanika
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SZTÁRHÍREK

Európában is koncertezik

Demi Lovato főleg Amerikában turnézik, ezt európai rajongói 
jegyezték meg sajnálkozva, és arra biztatták kedvenc énekesnő-

jüket, hogy látogasson el gyakrabban Európába, mert itt is szeretettel 
várják. Nem tudni, ennek hatására-e, de Demi Lovato új turnéjával, 
a Tell Me You Love Me-val Európában is koncertezik majd. Nemrég 
be is jelentette a koncertek dátumait. Európai körútja május 28-án 
kezdődik Belgiumban, ezek után fellép majd Dániában, Norvégiában, 
Svédországban, Franciaországban, Németországban, Svájcban, az 
Egyesült Királyságban, Hollandiában, Portugáliában, Spanyolország-
ban, az utolsó európai koncertállomása pedig június 27-én, Olaszor-
szágban lesz. Az angol lapok kiemelt hírként közölték, hogy az euró-
pai körút keretében, a tíz éve zenei pályán levő énekesnő első angliai 
turnéjára kerül sor. Demi Lovato ezúttal a tavaly megjelent Tell Me 
You Love Me című, hatodik lemezét népszerűsíti.

Egyszer volt, vége lesz 

Az Egyszer volt, hol nem volt című mesekavalkád-sorozat megal-
kotói, Edward Kitsis és Adam Horowitz, nemrég hivatalosan is 

megerősítették, hogy habár tervbe vették a nyolcadik évad leforgatá-
sát, végül úgy döntöttek, hogy a hetedik évaddal lezárják a 2011 óta 
futó szériát. Az utolsó évad egyébként hatalmas fordulóponttal indult, 
hiszen számos főszereplő hagyta el a stábot, de egyúttal új szereplők-
kel, ezzel együtt pedig új mesékkel ismerkedhettünk meg. A hetedik 
évad húsz részt foglal magába, tavaly októberben kezdték el sugároz-
ni, az utolsó epizódra pedig május 4-én kerül sor. A készítők szerint 
a sorozattal a reményt szerették volna sugallni, rávilágítani arra, hogy 
még a legsötétebb időkben is lehetséges a boldog befejezés. A sorozat 
olyannyira sikeres lett, hogy a befejezés hallatán nemcsak a rajongók, 
hanem a színészek is meghatódva emlékeztek vissza a kezdetekre. 

Tragikus sorsú 
színésznőt alakít

Sharon Tate halála óta megközelítőleg öt évtized telt el, így több 
filmkészítő is nagy érdeklődést mutat a tragikus sorsú színésznő 

története iránt, többek közt Quentin Tarantino. Nemrég arról is ér-
tesülhettünk, hogy Hilary Duff a The Haunting of Sharon Tate című 
filmben formázza meg a színésznőt, a filmet pedig Daniel Farrands 
rendezi. A készülő filmalkotás nagy visszhangot keltett. Debra Tate, 
Sharon testvére a nemtetszését és felháborodását fejezte ki, elmondá-
sa szerint szánalmas és ízléstelen az igyekezet, ahogy egyesek pénzbeli 
hasznot akarnak húzni a tragédia ötvenedik évfordulóján. Ugyanak-
kor Hilary Duff elmondása szerinte hatalmas megtiszteltetés számára 
eljátszania Sharont. Mindehhez tudni kell, hogy Sharon Tate-et és 
négy barátját 1969-ben az otthonában Charles Manson követői gyil-
kolták meg. A színésznő Roman Polanski rendező várandós felesége 
volt, és két hét választotta el attól, hogy megszülje közös gyermekü-
ket. A készülő filmben Ben Mellish játssza majd Charles Mansont, 
aki pedig 83 évesen, tavaly novemberben egy kaliforniai börtönben 
halt meg. 

Szuperhőst játszana

Nick Jonas már több filmben és sorozatban is játszott, legutóbb 
a Jumanji újragondolt verziójában, a Vár a dzsungelben, azaz a 

Jumanji – Welcome to the Jungle című filmben láthattuk. A Jonas-
testvér a filmet népszerűsítő interjúi során egyebek közt arról beszélt, 
hogy nagyon élvezte a forgatást és a jövőben is szeretne filmekben 
szerepelni. Nick egyébként mostanában is forgat, így minden bi-
zonnyal a Doug Liman rendezésében készülő Chaos Walking című 
sci-fi/akcióthrillerben is láthatjuk majd. A film bemutatója jövő év 
márciusában várható. Nick Jonas mellett többek közt a Pókembert is 
megformáló Tom Holland, valamint az új Star Wars-okból megismert 
Daisy Ridley is játszik benne. Nick ugyanakkor egy interjúban azt is 
elárulta, hogy nagy álma bekerülnie a DC-moziverzumba és eljátsza-
nia Éjszárnyt, azaz Dick Graysont, aki ugyebár Robinként Batman 
segédje volt. Nick Jonas a rajongóit és az ismerőseit is arra kéri, hogy 
feszegessék ezt a témát minél gyakrabban és hangosabban, hátha akad 
filmkészítő, aki felkéri a szuperhős szerepére. 
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BIZALMAS SOROK

Jelige: „Hóvirágok”
Kedves Bizalmas sorok!
Mi ketten nagyon jó barátnők vagyunk, és ugyanaz a gond nyomaszt 

és tesz boldogtalanná bennünket. 12 évesen az a gondunk, hogy mind a 
ketten laposak vagyunk, mint a deszka. Vannak az osztályunkban lányok, 
akik már melltartót is viselnek. A tornaóra kész rémálom, mert látjuk, 
hogy a többiek nem ilyen laposak. Mindketten aránylag alacsonyak va-
gyunk, ő 36, én 49 kilós. Szerinted mit tehetnénk, hogy ne maradjunk le 
a többiektől. Segíts!

Válasz:
Kedves Hóvirágok! 
Ha hiszitek, ha nem, azok is, akiknél 

serdülőkorban korábban jelennek meg a 
női idomok, nagyon sokszor boldogtala-
nok emiatt, és nem tudnak mit kezdeni a 
domborulataikkal. Egy dolgot el kell fo-
gadnotok, hogy a természetet nem lehet 
siettetni. Mindenkinek megvan a maga 
fejlődési tempója, mindennek megvan 
a maga ideje, és ez nem a barátkozástól 
függ, hanem attól, hogy mit örököltünk 
őseinktől. Vedd elő anyukád, nagynénéid 
régi, serdülőkori képeit, és meglátod, hogy 
ők hogyan néztek ki 12 évesen. Előbb-
utóbb kiderül, hogy melyik ágra ütöttél, 
és kire hasonlítasz sok mindenben. Hogy 
mit tehettek?

Először is legyetek nagyon türelmesek 
önmagatokkal, hisz a serdülőkori válto-
zások nálatok még csak ezután indulnak 
meg, de biztos, hogy a kislányból nemso-
kára (sőt nagyon gyorsan!) igazi nőkké 
váltok. Ti ketten valószínűleg a későbben 
érők közé tartoztok. Ilyenkor sok fiatalban 
félelem, és milliónyi kérdés és aggodalom 
jelentkezik azzal kapcsolatban, hogy ho-
gyan is fogtok kinézni. Semmiképp sem 
ajánlom, hogy belekezdjetek bármilyen 
diétába, lényegtelen hogy hizlaló vagy so-
ványító étrendről van szó. Ha egészséges élet-
módot folytattok, helyesen étkeztek (sok gyümölcs 
és zöldségféle, tej- és tejtermékek, hal és sovány húsok), ha eleget alszotok, 
az alvás mennyisége és ideje is kielégítő (nem fordítottátok meg az alvás-
ritmusotokat, hogy éjszaka fönn vagytok, és nappal alszotok, vagyis ha 
legkésőbb éjfélkor álomba merültök), emellett, naponta rendszeresen mo-
zogtok, sportoltok is, biztos, hogy egészséges és szép fiatal lány és nő lesz 
belőletek, pont olyan idomokkal, amelyekkel meg lesztek elégedve. 

Jelige: Baby
Kedves Bizi! 
Nyolcadikos lány vagyok. Az ünnepek alatt a barátnőmmel kíván-

csiságból vettünk egy üveg bort és meg is iszogattuk. Egy kicsit részegen 
mentem haza, ami egyáltalán nem volt jó érzés! Amikor hazaértem, össze-
futottam anyukámmal. Nem mondott semmit, nem csinált belőle prob-
lémát, de azóta nagyon hidegen viselkedik velem. Mintha eltávolodtunk 
volna egymástól, úgy tűnik, nem szeret úgy, mint régen. Nekem is ne-
héz beszélgetnem vele. Az igazat megvallva – szégyellem magamat. Úgy 
érzem, mintha csalódott volna bennem. Mit tegyek, hogy minden a régi 
legyen, és az anyukám úgy szeressen, mint régen?

Válasz:
Kedves Baby! 
Úgy látom, itt az ideje, hogy felnőttként viselkedj és megpróbáld anyu-

káddal tisztázni a dolgot. Az biztos, hogy egy kissé csalódott benned, de 
abban is biztos vagyok, hogy a lelke mélyén tudja, hogy miért is tetted, 
hogy kíváncsi voltál. Annak is tudatában van, hogy ezek a kísérletezések, 
próbák része a felnőtté válásnak. Anyukád pedig nem lenne igazi anyuka, 
ha nem bocsátana meg neked. Tudnod kell azonban, hogy biztosan na-

gyon aggódik is miattad, mert az is megtörténhetett volna, hogy rosszul 
leszel, alkoholmérgezést kapsz, hogy valami történik veled hazafelé menet. 
Lényegében az egészségedet veszélyeztetted. Attól is fél, nehogy szokásod-
dá váljon az alkohol fogyasztása. Mert a ti korotokban kezdődött nagyon 
sok alkoholgondokkal küzdő egyén története. Ebben az életkorban szokik 
rá az alkoholisták zöme az italra. 

A legjobb lenne, ha őszintén megbeszélnéd anyukáddal a dolgot. Elmon-
danád neki, hogy miért ittál, hogyan érezted magadat, és nagyon fontos azt 
is megbeszéled vele, hogy a jövőben hogyan fogsz viselkedni. Semmi esetre 
se ígérj olyat neki, amit biztosan nem tudsz majd betartani, pl. hogy többé 
egy csepp alkoholt sem iszol. Győzd meg arról, hogy eléggé érett és felelős-

ségtudó egyén vagy, hogy képes vagy levonni a következtetéseket és 
tanulni a rossz tapasztalatokból. És hogy tudod, ha ilyen helyzet-

be kerülsz egyszer, hogyan fogsz viselkedni, milyen biztonsági 
szabályokat tartasz be. Pl. hogy telefonálsz nekik, és inkább a 
barátnődnél maradsz éjszakázni stb. Ha mindezt megbeszé-
litek, biztosan anyukádba is visszatér majd a régi melegség. 

Jelige: „Tina”
Kedves Bizalmas sorok! Hatodikos lány vagyok. Az 

a gondom, hogy a legjobb barátnőm elárult, mert 
összeállt két lánnyal, két régi barátnőmmel. Ez-
zel nem is volna gondom, csak az bánt, hogy ha 
négyesben vagyunk, lépten-nyomon piszkál-
nak, sértegetnek, üzeneteket írnak, kinevet-
nek. Úgy tűnik az a céljuk, hogy, mindenkit 
elvegyenek tőlem, hogy egyedül maradjak. 
Miattuk már alig akar valaki barátkozni ve-
lem, és ez nagyon fáj. Még nem jöttem rá, 
mit ártottam nekik. Én mindig jó vagyok 

hozzájuk, segítek nekik! Egyenként megkér-
deztem tőlük, hogy a barátnőjük vagyok-e, 

hogy tettem-e ellenük valamit. Az elsőre igent 
mondott mindegyik. A másikra nemleges volt 

a válasz. Nem tudom, mit csináljak, nagyon 
össze vagyok törve, próbálok másra gondolni, 
de hiába, nekem ez fáj. Kívülről keménynek 
tűnök, de belülről nagyon érzékeny vagyok. 
Megtanultam, hogy ne mutassam ki az ér-
zelmem, mert ha kimutatom, azért is fognak 
piszkálni. Mit tegyek, hogy leszálljanak rólam, 

és tudjak végre úgy aludni, hogy ne kelljen arra gondolnom, mi fog velem 
történni és ne kelljen többé sokat sírni. Mit tegyek? Hogyan tudnám vissza-
szerezni a barátokat? A szüleimnek csak azt mondtam el, hogy a lányok 
undokok velem. Mindig azt mondják, hogy féltékenyek és azért bántanak. 
Csak nem tudom megérteni az efféle féltékenységet, nincs is okuk rá. Jól 
jönne néhány jó tanács! Előre is köszönöm!

Válasz:
Kedves Tina!
Igazán megértelek, hisz én is, és még sokan mások, a te korodban a 

legkisebb dolog miatt is úgy éreztük, hogy fáj a lelkünk. Legtöbbször a 
barátnőink miatt, de úgy általában minden miatt sértődékenyebbek, ér-
zékenyebbek, könnyebben kiboríthatók a serdülők. Sajnos a barátnők, ba-
rátok esetében, mivel többen vannak, sokkal bonyolultabb lesz az egymás 
közötti viszony, és bizony igen gyakran előfordul, hogy valakit kilógatnak 
a társaságból. Most te vagy az, akin gyakorolják hatalmukat, holnap pe-
dig a másik barátnőtök kerül az élcelődések középpontjába. Tisztázd le 
magadban, ki milyen fontos számodra, érdemes-e tűrnöd a bántást. Ha 
ezek a lányok folytatják a megalázást, legjobb ha mellőzöd őket. Biztos 
vagyok benne, hogy nem maradsz magadra. Rajtuk kívül akad még egy-
két lány a környezetedben, akivel szívesen beszélgetsz, együtt vagy, akivel 
barátkozhatsz. És ne feledd el megmondani nekik, hogy nem szereted, ha 
bántanak. Bővítsd a baráti körödet, ha kell, kapcsolódj be a helyi műve-
lődési központ munkájába, vagy valamelyik iskolai szakkörbe, ahova ők 
nem járnak.

Kérdéseitekre Bori Mária pszichológus válaszol
e-mail: bizalmas.sorok@gmail.com
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Azt állítják a szakemberek, hogy az Y és a Z 
generáció önbizalma kisebb, mint elődei-

ké valaha, miközben tagjai túlságosan bekép-
zeltnek és szókimondónak tűnnek. Önimádó, 
egoista lenne a ti nemzedéketek?

Kezdjük onnan, hogy mi is az az Y vagy Z 
nemzedék. Az Y generációba az 1980 és 1999 
között, a Z generációba pedig a 2000 után szü-
letetteket sorolják. Ti tehát a Z nemzedékhez 
tartoztok, melynek tagjai különböznek az előző 
generációk, főleg az Y nemzedék tagjaitól. Ami 
igazán jellemző, az az, hogy a ti korotokban a 
technika száguldóan kezdett fejlődni. A Z gene-
ráció esetében teljesen megváltoztak a tanulási 
szokások. Ez problémákat vet fel az oktatási 
rendszerben is, mert a tanároknak nehéz átad-
niuk a tudásukat a fiataloknak, akik hozzá van-
nak szokva a gyors információáramláshoz és 
annak befogadásához. Képesek egyszerre több 
mindennel párhuzamosan is foglalkozni. Egyre 
kevesebb időt töltenek olvasással, viszont egyre 
többet játszanak például számítógépes játékok-
kal. A kommunikációs eszközök fejlődésével és 
gyorsaságával egyre több információhoz jut-
nak, és ezeket máshogy dolgozzák fel, ami miatt 
másképp is gondolkodnak, mint az X vagy az 
Y generáció tagjai. Szakemberek azt is megfi-
gyelték, hogy a korábbi nemzedékeknél a Z-k 
sokkal önzőbbek (egoista), önimádóbbak, nincs 
meg az önbírálatuk, így az önbizalmuk sem.

Miközben anya és apa egyfolytában hajt, 
hogy csemetéje minden lehetőséget meg-
kapjon, a Z gyerekek nagy része sajnos azt 
tapasztalja: a család egy néma intézmény kö-
rülötte. „A gyerek kiválaszthatja, mivel foglal-
kozik, hogyan nő fel, miközben azért számta-
lan különórára kell járnia, mert a versenybe 

beleszületett. Sokszor a szülők egymásnak is 
meg akarnak felelni, és bár szívük szerint nem 
vennék meg a legújabb okostelefont az alsó ta-
gozatos gyereknek, megteszik. Mert a többiek 
is kaptak az osztályban.

Az örökös hajtásban elvész az önfeledt 
együttlét, valamint a kötelezettségmentes 
közös felfedezés, de legfőképpen a nyuga-
lom hiányzik. Ez utóbbi pedig a gyerekkor 
legfontosabb tényezője lenne. Nem véletlen, 
hogy világszerte nő azoknak a személyiség-
zavaroknak a száma, amelyek a kötődéssel, az 
érzelmi sivársággal, a belső kilátástalansággal 
kapcsolatosak. Velük együtt pedig szaporodik 

a mamahotelben élő, cél nélkül tengődő har-
mincévesek, az elköteleződni képtelen fiatalok, 
vagy a családalapítástól rettegő, párkapcsolat-
ban élő húszasok, harmincasok aránya – írja 
a Nők Lapja. 

Az a fiatal, akinek nem adtak korlátokat, de 
közben folyton irányították, nincs tisztában a 
valódi képességeivel. A valóságba lépve ezért 
megrémül. 

Mindig is jó volt, így most is jó, ha anya és 
apa a gyereke mellett van, de az önállóságra 
kell őt biztatni és serkenteni, ami meghozza az 
önbizalmat is, ugyanakkor lefarag a felesleges 
önimádatból.

MAGuNK KÖZÖTT

Önző nemzedék-e a Z generáció?

Mindenki szeretne fitt lenni. Elég, ha odafigyelünk arra, mit 
eszünk, és máris látható, érezhető eredményt tapasztalhatunk. 

Válaszolj a kérdésekre, és kiderül, mennyire jók a táplálkozási szo-
kásaid. 
1. Mennyi zöldséget fogyasztasz naponta? 

a) Egy tál salátát. 
b) Egy paradicsomot vagy paprikát. 
c) Nem szeretem a zöldségeket. 

�. Mennyire sózod az ételeket? 
a) A készételt már nem sózom. 
b) Főzéskor módjával.
c)  Ha elkészült, az asztalnál is megsózom még. 

�. Mennyi édességet fogyasztasz? 
a)  Kevés édességet, inkább gyümölcsöt desszertként. 
b) Hetente többször eszem édességet. 
c)  Nem bírom ki, hogy ne egyek csokit, édességet. 

4. Mit iszol az étkezések alkalmával? 
a) Vizet vagy gyümölcslevet. 
b) Teát, kávét, szénsavas üdítőt. 
c) Üdítőt és gyümölcsleveket. 

�. Milyen gyakran eszel halat?
a) Hetente többször. 
b) Havonta egyszer-kétszer. 
c) Soha, nem szeretem.

Értékelés
A legtöbb az a válasz: 

Helyesen táplálkozol, gratulálunk! Ezen ne is változtass, és ne 
aggódj, ha néha egy kicsit csalsz. Tedd változatossá az étrendedet, 
nehogy megund! 

A legtöbb a b válasz: 
Nem vagy reménytelen. Apróbb változtatásokkal igazán egész-

ségesen táplálkozhatsz. Egyél több halat, és részesítsd előnyben a 
baromfihúst, a sütemények helyett pedig a gyümölcsöket. 

A legtöbb a c válasz: 
Nem élhetsz gyorséttermi és más egészségtelen ételeken, mert 

előbb-utóbb az egészséged is megsínyli. Próbálj legalább néha beik-
tatni valamilyen egészséges fogást az étrendedbe, vagy tarts egy-egy 
gyümölcsnapot. Kérd ki szakember tanácsát, melyik ételt melyikkel 
tudod helyettesíteni.

Helyesen táplálkozol?
TESZT
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Van fogalmad róla, hogy milyen csodálatos 
a tested? Néhány igazán nagy szám is van 

benne. 
Egy felnőtt teste például körülbelül 340 billió 

apró sejtet tartalmaz. Az idegsejtek a leghosz- 
szabb sejtek a testünkben. Jeleket szállítanak a 
központi idegrendszertől a szervek és a végta-
gok felé. 

Milliárdnyi baktérium 

Az átlagembernek kb. 1 billió baktérium van 
a bőrén. Ezek legfőképpen a hajhagymáknál és a 
hámrétegen találhatók. Mintegy 1000 féle bak-
térium lelhető fel a bőrünkön, de szerencsére a 
legtöbbjüktől nem betegszünk meg. 

Számoljunk csontokat! 

Rengeteg csontunk van. Amikor megszüle-
tünk, 350 csontunk van, de ezek közül néhány 
összeforr, ahogy növünk. Mire felnövünk, addig-
ra 206 csontunk lesz. Egy felnőtt csontváznak 22 
csont van a koponyájában, 26 csigolyája van a ge-

rincében, 24 bordája van, 27 csontja van mindkét 
kézfejében. A leghosszabb csont a femur, azaz a 
combcsont, a legkisebb a kengyel a fülben. 

Egy maréknyi haj 

Tudod, hogy mennyi hajszál van a fejeden? 
Attól függ, milyen színű a hajad: 

Ha vörös, akkor kb. 90.000 hajszálad van. 
Ha fekete, akkor kb. 108.000 hajszálad van. 
Ha barna, akkor kb. 110.000 hajszálad van. 
Ha szőke, akkor kb. 140.000 hajszálad van. 

Mekkora az izomzatunk?

Az emberi test tömegének 35-40 százalékát 
izomszövet alkotja. Első hallásra talán kicsit 
soknak tűnhet ez az arány, de ha belegondolunk 
abba, hogy csupán az álláshoz, járáshoz, vagy 
egy szimpla karlendítéshez, sőt a nyeléshez, 
vagy szívünk örökös működéséhez is izomcso-
portok tömegeit vesszük igénybe – akkor már 
azon csodálkozunk, hogy nem több.

Izomszöveteinknek három fő típusa ismert: 
a harántcsíkolt izom, a simaizom, és a szívizom. 
Utóbbi egy annyira speciális szövetféleség, hogy 
csakis és kizárólag a szívünkben található.  A 
simaizmot elsősorban zsigereinkben lelhetjük 
fel, így például a nyelőcső alsó szakaszán, vagy 
a belek falában. Ezek az izmok akarattól függet-
len mozgással bírnak, azaz, aktívan nem nagyon 
tudjuk működésüket befolyásolni. Ezzel szemben 
a harántcsíkolt izmokat tudatosan mozgatjuk, és 
ezek alkotják vázizmainkat. Ha valaki izomtöme-
get növel (edz), a harántcsíkolt izomcsoportját 
növeli.

TINITURMIX

BARKÁCSOLJ!

Tavaszváró csokor 
filcből, gombokból

Ezzel a mutatós csokorral tavaszi hangu-
latot varázsolhatsz a szobádba. A virá-

gok nagyon helyesek, és sosem hervadnak 
el. Nőnapi ajándéknak is elkészítheted. 

Szükséges anyagok: egy nagy marék kü-
lönböző méretű színes gomb (egyszerű pár-
nagombok is megteszik, ha akrilfestékkel 
színesre fested őket), néhány hurkapálca, 
egy kevés maradék szalag, filcanyag, karton-
papír, dekorgumi.

Elkészítés: A virágszirmokat papírból, 
dekorgumiból vagy vastagabb filcanyagból 
vágd ki, attól függően, hogy éppen mit ta-
lálsz otthon! A gombokat varrd rájuk, de 
még egyszerűbb és stabilabb tartást ad, ha 
vékony dróttal erősíted össze. Ezt utána már 
csak rá kell tekerni a hurkapálcára. Hogy 
biztosra menj, egy csepp ragasztóval is ér-
demes fixálni. Végül köss csinos masnikat 
a pálcákra, és máris kész! Pohárba helyezve 
szép tavaszi dísze lesz az otthonodnak.

HAJSZÖVÉS? Miért ne?

A nyári fesztiválokon tomboló indiános, hippis divathoz semmilyen frizura nem illik jobban, 
mint a hajszövés! Lehet, nem tanítás idején kell kipróbálni, ám egy-egy hétvégén, szülinapon 

miért is ne?!  A hajszövés, azaz angolul hair tapestry nem teljes újdonság, pár éve bukkant fel a lá-
nyok hajkoronájában, és mindinkább terjed. Ha megtetszett, próbáld a képek alapján elkészíteni!

MENNYI AZ ANNYI?

Testünk számokban



�1

ZSIBONGÓ

Most még nyakunkon a hideg idő, de las-
san újra ébredni kezd a természet. Az 

első rügyek örömet és boldogságot hoznak, 
azonban sokak számára az allergia torokpisz-
káló, könnyfakasztó, viszkető érzését is. 

Takaríts kívül-belül! Nem véletlenül vált 
ismertté a tavaszi nagytakarítás kifejezés a 
világ összes nyelvén, fontos ugyanis, hogy a 
vastag porréteg a múlt részévé váljon. Miután 
a környezeted többé-kevésbé oké, takarítsd ki 
a szervezeted is. Mire gondolunk? 

Étkezés. Minden belül kezdődik, ha az ét-
kezésünk nem megfelelő, nemcsak az immun-
rendszerünk gyengül le a hosszú téli hónapok 
alatt, hanem a különféle allergiák is könnyeb-
ben ledöntenek minket a lábunkról. Mit egyél 
tél végén, hogy a tavaszt erős és ellenálló szer-
vezettel fogadd? 

Joghurt 
A joghurtokban megtalálható természetes 

baktériumok az immunrendszer védekező-
képességét növelik a pollenek ellen. Egy friss 
kutatás szerint azok az emberek, akik minden-

nap belapátoltak egy joghurtot, 90 százalékkal 
kevesebb allergiás tünetet produkáltak. Ilyen 
egyszerű lenne a megoldás? Joghurtra fel! 

Hal 
A halfélékben természetes gyulladásgátló 

anyagok találhatók. A legjobb, ha lazacot, he-
ringet, tőkehalat, makrélát és szardíniát eszel. 
Ez nemcsak az allergia ellen hatékony fegyver, 
hanem a különféle kisebb-nagyobb gyulladá-
sokra is jótékony hatással van. 

Kurkuma 
A kurkuma Indiából származó gyógyító 

fűszer, ismert antioxidáns, ezenkívül gyul-
ladásgátló, vírus-, baktérium- és gombaölő 
hatású, ami segíthet különböző betegségek 
kezelésében is. A kurkumához ma már nálunk 
is hozzájuthatunk: a piacon, a szupermarketek-
ben és főként a gyógynövényboltokban. 

Készítsd fel a szervezeted a tavaszra!

Ami a bevásárlószatyrokat il-
leti, a műanyag vagy papír 

dilemmája épp akkora talány, 
mint a tyúk vagy a tojás. Az igaz-
ság az, hogy a statisztika mindkét 
fajta zacskó esetében nyugtalanító 
– véli a kamaszpanasz.hu. Először 
figyelembe vesszük a lehetősége-
ket, de miután szembesülünk a 
tényekkel, és találunk néhány egy-
szerű megoldást a plasztik vagy 
papír kérdésre, azt mondjuk: kösz, 
egyiket sem. 

Dél-Afrikában „nemzeti vi-
rág”-nak is hívják a műanyag 
zacskókat, mert rengeteg repked 
belőlük mindenfelé, aztán bera-
gadnak a kerítések rácsába, bok-
rokba, fák lombjába. A National 
Geographic hírei szerint évente 
500 milliárd és egy trillió közé te-
hető a világszerte felhasznált pa-
pír- és műanyag zacskók száma. 
Évente körülbelül 100 ezer madár 
pusztul el a műanyag szatyrok 
miatt. Bálnák, teknősök és más 
tengeri állatok is a zacskók áldo-
zatául esnek, ezek számát szintén 
100 ezerre becsülik. Az Egyesült 
Államokban 12 millió hordó olaj 
kitermelése szükséges ahhoz, 
hogy kielégítse bevásárlószatyor-
igényeket. És aztán ott van az az 
aprócska bomlási probléma: 500 
év a szemétlerakóban. 

Oké, akkor papír? Nos, tulaj-
donképpen a papírzacskók előál-
lítása több energiát igényel, és na-

gyobb levegő- és vízszennyezéssel 
jár, mint a műanyag zacskóké. A 
papír újrahasznosítása sokkal na-
gyobb energiaintenzitású, mint 
a műanyagé, és akkor még a sok 
fáról nem is beszéltünk. 1999-ben 
világszerte 14 millió fát vágtak 
ki, hogy előállítsák az abban az 
évben szükséges 10 billió papír-
zacskót. 

Hogyan járulhatsz hozzá ah-
hoz, hogy kevesebb csomagolási 
hulladék keletkezzen? 

1. Tegyél néhány nejlonzacskót 
(amiket kis csomagokban árul-
nak) a zsebedbe, így felkészülhetsz 
a váratlan eseményekre!

2. Szerezz be néhány anyagtás-
kát (kender, juta, vászon, pamut, 
újrahasznosított műanyag stb.), és 
használd őket a bevásárlás során!

3. Az újrahasznosítható mű-
anyag- és papírzacskókat addig 

használd, amíg el nem szakadnak, 
aztán jöhet az újrahasznosítás!

4. Ha piacra mész, használj fo-
nott kosarat!

5. Ha választani kell, válassz 
műanyagot: a statisztikák össze-
hasonlítása alapján a két „gonosz” 
közül ez kevésbé az. Próbáld meg 
újrafelhasználni, amikor alkalmad 

adódik rá, vagy kösd csomóba, 
nehogy a szél a szeméttelepről a 
vízbe, fákra fújja!

Reméljük, egyszer mindez 
megszokássá válik, kevésbé le-
szünk hanyagok, és úgy tűnik 
majd, mintha soha nem is lehetett 
volna másképpen csinálni. 

Csak szelektíven!
Szelektíven gyűjteni a szemetet nem kerül sokkal 

több időbe és energiába, ezzel mégis rengeteget tehet-
tek a környezet védelméért. Szelektíven gyűjthetitek a 
reklámtáskákat, a kiöblített samponos és tisztítószeres 
flakonokat vagy a konzervdobozokat. Biztos, hogy 
még sok minden van otthon, amiről nehéz eldönteni, 
hogy vajon mehet-e valamelyik szelektív szemetesbe. 
Ezek közé tartozik a gyerekjáték, zsíros papír, papír-
zsebkendő, szalvéta, matrica, villanykörte. Vajdaság-
ban sajnos kevés helyen van lehetőség a szemét szét-
válogatására, de remélhetőleg egyre több lesz, és egyre 
többen leszünk, akik hajlandóak leszünk erre.

Ismered a szemetesek színét? Sárga a műanyag, 
kék a papír, zöld a színes üveg, fehér a színtelen 

üveg, piros a fém, és lehetne folytatni...

Vásárolj zölden!
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TÖRÖM A KOBAKOM

Gyakori helyesírási hibák
HELYES HELYTELEN
kaució kaukció

készpénz kézpénz
kisebb kissebb
kiváló kiválló

klaviatúra klaviatura
klip klipp
klub klubb

köpeny köppeny
kultúra kultura

közbenjár közbejár

1. Harry Potter teljes neve:
a) Harry James Potter
b) Harry John Potter
c) Harry Daniel Potter
�.  Mire utal Ludwig van Beethoven nevében a van szócska?
a) vallási hovatartozásra utal
b)  foglalkozás szerinti névképzési elem
c) származási hely szerinti névképzési elem
�.  Watanabe Masako japán mangarajzoló. Melyik a vezetékneve?
a) Watanabe
b) Masako
4.  Melyik keresztnév magyar megfelelője nem Károly?
a) Carlos
b) Christian
c) Charles
�.  Milyen eredetű a Beáta, Cecília, Emília, Klára, Olívia nevünk?
a) görög
b) latin
c) magyar

Számszínező

1. barna, �. sárga, �. narancssárga, 4. piros, �. fehér, �. fekete, �. kék

Keresd a különbséget!

Négy különbség van a két kép között, legalább hármat meg kell találnod.

(Megfejtés: 1. a, 2. c, 3. a, 4. b, 5. b)

A NEVEK VILÁGÁBAN

Keresd a helyes választ!

Találós kérdés
Hány tojást tudnál megenni éhgyomorra?

(Egyet, mert a másodikat már nem éhgyomorra eszed.)
Esze nincs, szeme nincs, mégis igazságot szól. Mi az?

Kis dobozban száz veszély, piros nyelve sokat ér. Mi az?

Ha járok is, ha nem is, egy helyben maradok. Mi az?

Hét gyertya ég. Ha kettőt elfújnak, hány gyertya marad meg?

Melyik idősebb: a kovács, vagy a kalapács?

Tesznek hozzá, kisebb, vesznek belőle, nagyobb. Mi az?

(mérleg)

(falióra)

(gyufa)

(Kettő, a többi elég.)

(gödör)

(A kovács, mert ő csinálta a kalapácsot.)

FEJTÖRŐ

A gráciák almái
A három grácia kosarakban almát vitt, mindegyik kosárban azo-

nos számban. Találkoztak a kilenc múzsával, akik almát kértek 
tőlük. Mindegyik múzsa azonos számú almát kapott, ezután mind-
egyik múzsának és gráciának ugyanannyi almája volt. Kezdetben 
hány alma volt minimálisan a gráciák kosarában? (Érdekesség: a grá-
ciák /a szépség/, valamint a múzsák /a művészet/ mindig csoportosan 
járnak, egyedül sosem.) (Megfejtés: Gráciánként legalább négy alma.)
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ÉLETMÓD

A tánc során az egész test mozgásba van, 
ezért ajánlják sokszor az orvosok is, 
hogy táncoljunk, és ez nemcsak a fia-

talokra, hanem az idősebbekre is vonatkozik. A 
véráramlás ugyanis felgyorsul, a sejtek oxigén-
ellátása fokozódik, és mivel a tánc során emel-
kedik a pulzus, így a vérkeringés is edződik. A 
zene és a mozgás együttese mindig jó hatással 
van az embere, és teljesen mindegy, hogy pár-
ban vagy egyedül ropjuk-e a táncot.

De mit táncoljunk? Nos, mindenki azt, ami-
hez kedve van.

Nagyon népszerű manapság a hastánc, 
amely az egyik legrégibb tánc. Gyökerei az ókori 
termékenységi szertartásokhoz vezetnek vissza, 
az akkori emberek ugyanis fiatal lányok szolgá-
latát ajánlották fel a Földanyának. Az istennő 
tiszteletére bemutatott táncok számos hastájéki 
mozdulatot tartalmaztak, a meztelen talp pedig 
közvetlen kapcsolatot teremtett a termőfölddel. 
A hastáncnál a hangsúly a csípőtájékon van, de 
minden testrésznek szerepe van. Ez a tánc erősí-
ti a hosszanti, gerinc menti izmokat, a hasizmo-
kat, a belső szerveket. 

A funky népszerűsége a kötetlenségéből 
fakad. Az amerikai eredetű tánc a hiphop 

egyik változata. Az utcán keletkezett, majd 
a feketék által látogatott szórakozóhelyeken 
fejlődött tovább. Lágy, finom mellkas- és csí-
pőmozdulatokból áll, és a föld felé törekszik. 
Legjobban a comb- és hasizmot fejleszti. A sal-
sát az afrikaiak vitték be Kubába, majd a 20. 
század nyolcvanas éveiben tört be Európába. 
Alapfokon táncolni nem nehéz, és sodró mu-
zsikája sokakat magával ragad. A flamenco a 
középkori Spanyolországban, Andalúziában 
keletkezett, élő művészet, ma is csiszolódik, 
változik. Tulajdonképpen összetett kultúra 
gyümölcse, alapját az andalúz néptánc képezi, 
de hatott rá a cigány, a zsidó, a mór hagyo-
mány és az udvari táncok is. Egyenes, büszke 
derékkal, domborodó mellel, leengedett vállal, 
kissé féloldalas tartással táncolják. Ennek az az 
oka, hogy ebben a nézetben mutat a legjobban 
a táncos. A pergő ritmust tapsok és dobogások 
hangsúlyozzák. Mivel a táncosnő lába ritmus-
hangszerként is szerepel, fontos a zárt orrú, 
apró szögekkel kivert, magas sarkú, pántos 
cipő. Afrikában a zenének és táncnak sokkal 
fontosabb szerepe volt és van, mint a világ más 
tájain. Évszázadokon, évezredeken keresztül 
dobok adtak hírt a fontos eseményekről, az 
istenekkel, szellemekkel, ősökkel való kapcso-
lattartás is így történt. És sok helyen így van 
ez napjainkban is. Bár Afrikában sokféle tánc 
alakult ki, mindegyik lényege, hogy a táncos 
eggyé válik a ritmussal. 

A tangó története Argentínában az 1860-as 
években kezdődött, és ezt a táncot ma már a vi-
lágon többen táncolják, mint eredeti hazájában. 
És hogy miként alakult ki ez a tánc? Az1860-as 
években a polgárháború után otthonukat vesz-
tett kreol marhapásztorok a városok szélén tele-
pedtek le, itt figyelték a felszabadult rabszolgák 
összejöveteleit, a „tango”-kat. Átvették táncu-
kat, majd kialakították saját stílusukat, mely vi-
dám, ugyancsak játékos. Lényege: a zene vezeti 
a férfit, a férfi a nőt. Akik magas fokon művelik, 

a jógához hasonlítják. Olyan, mint a meditáció: 
mély, érzelemgazdag, személyiséget építő. Lát-
hatjuk, hogy ezek a táncok nem máról holnap-
ra alakultak ki, hanem fokozatosan. 

Akárcsak a néptánc. Tájainkon is nagyon 
népszerű, és ki tudja hány változata van. Némi 
túlzással azt mondhatnánk, ahány falu, annyi 
tánc. A magyar néptánc szabályozott egyéni és 
páros formái a 17. és 19. század között kelet-
keztek, és az eredeti előadók, a paraszttáncosok 
életérzéseit fejezték ki. Mesterien formált tán-
caikat általában rögtönözték, táncuk mindig az 

előadás pillanatában születtet. Európában és 
Magyarországon is a legkorábbi táncok a kör-
táncok voltak. A tánctípusok közül a botoló, 
a legényes és a karikázó a régebbi, a csárdás 
és a verbunkos pedig az újabb táncstílust kép-
viseli. A középkorból ránk maradt forrásanya-
gok a körtáncok és füzértáncok fontosságát 
hangsúlyozzák, ezek emlékét ma már csak a 
karikázóként ismert, egyneműek által táncolt, 
énekszóval kísért tánctípus őrzi leginkább. A 
18–19. századra jellemző az ugrós páros táncok 
kialakulása, valamint az úgynevezett pásztor-
tánc megjelenése, majd a verbunk, a csárdás, a 
legényes következtek.

Amikor a táncos eggyé válik a ritmussal
A tánc az ember természetes szükséglete, hiszen rajta keresztül még jobban 

megélhetjük érzelmeinket

Karikázó  Pásztortánc

Kubai salsa Tangó
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A pingvin és a rendőr 
A rendőr talál egy pingvint a városban. 

Kérdezi a főnőkét, mit csináljon vele. 
– Hát vidd el az állatkertbe!
Elmegy a rendőr. Délután találkozik a fő-

nökével, de még mindig mellette a pingvin. 
Kérdi a főnök: 

– Mit csinálsz? Nem azt mondtam, hogy 
vidd el az állatkertbe?

– Ott már voltunk. Most moziba me-
gyünk.

Kolumbusz Kristóf 
Történelemórán híres külföldi emberekről 

tanulnak a gyerekek. 
– Miről volt híres Kolumbusz Kristóf? 

– kérdi a tanárnő.
– Vízum nélkül jutott el Amerikába...

Csajozó cowboy 
Bemegy a cowboy a bárba, és meglát egy 

csinos lányt, aki a pultnál üldögél. Meg akarja 
szólítani, de nem tudja, hogyan kezdje. Gon-
dol egyet, előveszi a coltját, halomra lövi az 
ott szórakozókat, csak a lányt hagyja életben. 
Akkor összeszedi minden bátorságát, oda-
megy hozzá, és megszólítja: 

– Mit csinál egy ilyen csinos lány egyedül 
a bárban?

Ravasz skót 
Egy skót odamegy a taxishoz: 
– Mennyi pénzbe kerül innen a Kossuth 

utcáig?
– Kb. 2000 dinár.
– És mennyibe kerül a csomagszállítás?
– Azért nem kell külön fizetni.
– Akkor kérem vigye el ezt a három cso-

magot a Kossuth utca 18-ba. Én majd gyalog 
megyek.

Mint a villám 
– Na, hogy megy a lányodnak az autóve-

zetés? 
– Mint a villám! 
– Olyan gyorsan? 
– Á! Hol egy fába, hol egy oszlopba csa-

pódik. 

Van-e élet a halál után?
– Van-e élet a halál után?
– Hát persze! Gondoljunk csak Napóleon-

ra, Picassóra, Néróra... Ők mind meghaltak, 
mi viszont élünk!

Móricka medencéje 
Móricka anyukája észreveszi, hogy Móric-

kának egyre jobbak a jegyei. Mondja is Mó-
rickának: 

– Móricka, ha a jövő héten is ilyen jól ta-
nulsz, kapsz egy medencét. Móricka a másik 
héten is jól tanult, megkapta a medencét. Mó-
ricka anyukája észreveszi, hogy Móricka mi-
lyen vígan ugrál a medencébe. Kimegy hozzá 
és mondja neki.

– Móricka, ha a jövő héten is ilyen jól ta-
nulsz, kapsz a medencédbe vizet is...

Óra és térkép 
– Mi a különbség az óra és a térkép kö-

zött?
– Az órán ott van dél, ahol a térképen 

észak.
Matekórán 

A tanár néni matekórán megkérdezi Mó-
rickától. 

– Móricka, ha apukád 40 éves, anyukád 
meg 35, mennyi összesen a kettő?

– 70 – válaszolja Móricka.
– Már miért lenne 70? – kérdi a tanár 

néni.
– Mert anyu mindig letagad 5 évet.

A nagy Ő 
– Honnan tudod, hogy megtaláltad a nagy 

Ő-t?
– ??? 
– Két nagy ékezet van rajta...

Balett-táncos 
Az anya és kislánya először mennek el egy 

balettelőadásra. A kislány csodálkozva nézi, 
ahogy a balett-táncos lábujjhegyen táncolja 
végig a darabot. A végén az anyuka megkérdi 
a lányát: 

– Na, kicsim, hogy tetszett? 
– Nagyon, de mondd, anyu, nem egysze-

rűbb lett volna magasabb táncost alkalmazni? 

Rettenthetetlen 
Az öregedő idomár menedzsere szeretné 

eladni a produkciót a cirkuszigazgatónak. A 
bemutató közben végig lelkesen magyaráz: 

– Most figyeljen! Egyedülálló világszám 
következik. Az idomár bedugja a karját az 
oroszlán torkába. Ezért a mutatványért a 
szakmában azelőtt Rettenthetetlen Joe-nak 
hívták.

– Azelőtt? És most? – kérdezi az igazgató.
– Mostanában Félkarú Joe-nak!

Matektanár 
Két focista beszélget: 
– Képzeld, a matektanár megbuktatta a 

fiamat!
– És kapott érte sárga lapot?

Feledékenység ellen 
Orvos a beteghez: 
– No, segítettek az újfajta tabletták a fele-

dékenység ellen?
– Milyen tabletták?

Italautomata 
A rendőr már fél órája dobálja be a pénzt 

az italautomatába, és issza az italokat. Mögöt-
te már áll a sor, hogy ők is inni akarnak. Az 
egyik megszólal: 

– Hé álljon arrébb, mi is inni akarunk! 
– Csönd! Amíg nyerek, addig játszom!!! 

Rövidzárlat 
– Hölgyem, van egy kis műszaki probléma 

a kocsiban. 
– Igen? Mi az?
– Rövidzárlat. 
– Tényleg? Akkor hosszabbítsa meg. 

Hiúság 
Egy fiatalember gyónni megy a paphoz. 
– Atyám, én vétkeztem.
– Mi a vétked, fiam?
– A hiúság bűnébe estem. Naponta több-

ször belenézek a tükörbe, és csodálom ma-
gam, hogy milyen szép vagyok. A pap meg-
fordul, és ránéz a fiúra: 

– Ez nem bűn fiam, csak egyszerű téve-
dés. 
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Poros szőnyeg 
– Miért rakja a szőke nő a poros szőnyeget 

a hűtőszekrénybe? 
– ??? 
– Hogy kirázza a hideg. 

Fogásznál 
A skót elmegy a fogorvoshoz. Hosszas 

vizsgálat után megszólal a fogorvos. 
– Sajnos ezt ki kell húzni. – Na és az  

mennyibe kerül? – kérdezi a skót. 
– Hat font. 
– Ilyen drága? És ha csak meglazítaná? 

Horgász 
Egy férfi horgászik a folyóparton, és az 

egyik lába be van gipszelve. Arra megy egy 
másik horgász, megkérdi: 

– Harapnak a halak? 
– Nem, csak elestem.

Róka 
A nyuszi, a medve és a róka ül az erdőben. 

Nyuszika nagyon le van törve, ezért a medve 
érdeklődik, hátha tud segíteni: 

– Mondd csak nyuszika, mi a baj? 
– Jaj medve, olyan szörnyű dolog történt 

velem... ellopták az órámat! 
– Tényleg? Nekem meg a teheneimet lop-

ták el az egyik éjjel. A róka csak hallgat, majd 
megszólal: 

– Ajajj! Már öt óra! Mennem kell fejni! 
Kaktuszgyűjtők

A kaktuszgyűjtők klubjában csörög a tele-
fon:

– Önök ismernek különleges kaktuszokat?
– Igen, pl.: Ariocarpus, Lophophora, Melo-

cactus, Obregonia, Turbinicarpus, Uebel-
mannia.

– Na, ez az!
– Hogy érti, ilyet szeretne vásárolni?
– Nem, csak éppen keresztrejtvényt fejtek!

Sündisznó 
Két sündisznó találkozik. Az egyiknek be 

van kötve a keze. 
– Mi történt veled? 
– Baleset. Meg akartam vakarni a hátam.

 Zuhanás közben 
Két ejtőernyős zuhanás közben beszélget. 
Azt mondja az egyik: 
– Te, innen fentről az emberek tényleg 

hangyáknak látszanak.
Mire a másik: 
– Nyissuk ki az ernyőt, ezek tényleg han-

gyák!
Döglött hangya 

Móricka új órát kap, de az pár nap után 
megáll. Erre Móricka szétszedi az órát, és egy 
döglött hangya esik ki belőle. 

Felsóhajt: 
– Na ja, meghalt a gépész! 

Három kismalac 
A tanító néni éppen a három kismalac tör-

ténetét meséli a gyerekeknek: „Egyszer volt, 
hol nem volt, volt egyszer három kismalac. 
A kismalacok házat akartak építeni, de nem 
volt elég téglájuk. Elhatározták, hogy kérnek 
téglát az emberbarátjuktól. Az első kismalac 
el is ment hát az emberhez, s amikor odaért, 
azt kérdezte: 

– Szia, házat szeretnénk építeni. Tudnál 
nekünk téglát adni?” 

A tanító néni itt megáll és a gyerekeket 
kérdi: 

– Mit gondoltok, mit mondott erre az em-
ber? 

Móricka jelentkezik: 
– Nézd már! Egy beszélő malac! 

Baseballütővel 
A vádlott kezében egy baseballütővel jele-

nik meg a bíróságon. 
– Mit akar ezzel? – kérdi a bíró a baseball-

ütő felé nézve. 
– Kérem, az idézésben az állt, hogy a véde-

lemről magamnak kell gondoskodnom. 
Szemüvegcsere 

– Doktor úr, azt hiszem, új szemüvegre 
lenne szükségem!

– Az biztos, mert ez egy hentesüzlet! 
Régóta hisz benne 

– Te hiszel a reinkarnációban? 
– Hát persze. 
– És mióta?
– Úgy 1712 nyara óta. 

Puska 
– Mi az abszolút bizalmatlanság? 
– ??? 
– Ha a tanár dolgozatírás előtt minden-

kinek beír egy egyest, majd az óra végén ki-
húzza annak az ellenőrzőjéből, aki mégsem 
puskázott. 

 VIHOGI 
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A helyes válasszal 
könyvet nyerhetsz!

Idei 5. számunk nyereménykérdése nem okozott nagy fejtörést, de arra 
figyeltünk fel, hogy inkább Bánátból érkeztek a megfejtések. Ennek 

egyszerű a magyarázata. Nyereménykérdésünk oda mutat, méghozzá 
a Nagybecskerek melletti Muzslyára. Ott is az Emmausz Kollégiumra 
– ez nyereménykérdésünk helyes válasza –, ahol a bánáti fiúk lakhatnak 
középiskolai tanulmányaik során. A kollégium honlapjának tanúsága 
szerint „az Emmausz az anyanyelvükön továbbtanulni vágyó fiataloknak 
bentlakást és magyar közösséget biztosít. Csak így van esély arra, hogy 
a magyar anyanyelvű közoktatás sorvadása megálljon, hogy kialakuljon 
egy nemzeti elkötelezettségű, szilárd keresztény erkölcsi alapokkal ren-
delkező magyar értelmiségi réteg, amely hozzájárul a délvidéki magyar-
ság megmaradásához. Nagybecskerek földrajzi és kulturális értelemben 
is a délvidéki szórványmagyarság központja. Itt működött 1920-ig a nagy 
múltú Piarista Gimnázium, ahonnan a magyarországi cserkészet is kiin-
dult, és 1945-ig a Misszonyunk Szegény Iskolanővérek iskolája. A kilenc-
venes évek elejére a magyar anyanyelvű középiskolai oktatás annyira el-
sorvadt, hogy már csak a gimnáziumban működött egy magyar tagozat. 
Innen délebbre már sehol nincsen magyar középiskolai oktatás…”

A helyes választ beküldők közül a szerencse ezúttal a tordai Kószó 
Violára, az Ady Endre iskola ötödikes tanulójára mosolygott. Levelében 
hozzáfűzte még, hogy bátyja négy évig volt a kollégium lakója, és na-
gyon jól érezte magát abban a közösségben. A nyertesnek gratulálunk, 
nyereményét a jövő hónap elején postázzuk. 

Újabb feladványunk a mellékelt fotóhoz kapcsolódik. Vajon a képen 
látható fiú sajátos pózáról felismered-e, mely táncot űzi éppen? Ha tudod, 
ne teketóriázz, küldd el címünkre legkésőbb 2018. március 14-éig! He-
lyes válaszoddal könyvet nyerhetsz. 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 lakcímet is. Köszönjük!

HÁTLAPUNKHOZ

A téli olimpián túl

Véget ért a február 9-e és 25-e között Dél-Koreában megrendezett 
23. téli ötkarikás játéksorozat, amely arról is emlékezetes marad, 

hogy a Liu Shaoang, Liu Shaolin Sándor, Burján Csaba és Knoch 
Viktor alkotta rövidpályás gyorskorcsolyázó váltó megszerezte Ma-
gyarország első téli olimpiai aranyérmét. Mai számunk hátsó borí-
tóját nekik szenteltük. Az olimpiai játékokon egyébként 15 sportág 
102 versenyszámában avattak győztest, az éremtáblázat élén Norvégia 
zárt, a lista második helyén a németek, a harmadikon a kanadaiak 
végeztek. Az olimpia látványos ünnepséggel végződött. Képünkön az 
olimpia kabalája, Szuhorang, a fehér tigris, és barátja

A Tigrislélek című új kiadvá-
nyunk lapunk megjelené-

sének 70. évfordulója alkalmából 
készült, és a vajdasági magyar 
kispróza világába nyújt betekin-
tést. A novellaantológiát azok 
figyelmébe ajánljuk, akik egy tet-
szetős, igényes kiadvány által a 
vajdasági magyar prózairodalom 
sajátos berkeiben szeretnének el-
mélyülni, akik prózamondó ver-
senyre keresnek megfelelő szöve-
get, vagy egyszerűen csak olvasni 
szeretnének. Kötetünk elnyerte a 
2017. évi Vajdasági Szép Magyar 
Könyv díjat tankönyvpótló kate-
góriában.

A Magyar Szó Kft. és a Forum 
Könyvkiadó közös kiadványa, 
a mintegy kétszáz oldalas Tig-

rislélek 400 dináros áron (plusz 
postaköltség) megrendelhető lap-
terjesztőnknél a 021/557-304-es, 
vagy a 021/557-244-es telefonszá-
mon, és a plasman@magyarszo.rs 
e-mail-címen.

Megrendelhető a Tigrislélek


