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A képzelet ereje
A 2012-es londoni olimpián megtelt a teljes stadion, a közönség 

ujjongva várta, hogy kiosszák a gimnasztikai olimpiai érmeket a 
győzteseknek. McKayla Maroney, amerikai tornászlány a dobogón 
állva várta, hogy megkapja olimpiai medálját. Miután átadták neki 
az ezüstérmet, integetett a közönségnek, majd a több tízezer néző, és 
több millió tévénéző előtt ilyen arcot vágott.

A kép bejárta a világot, mém 
lett a csalódott sportolóról ké-
szült fotóból, melyen fintorogva 
áll a dobogón. Hiszen érthetet-
lennek tűnik: miért fanyalog va-
laki, aki most nyert egy olimpiai 
érmet?

Ezt a pszichológia a viszonyí-
tási pontok jelenségének hívja. A 
viszonyítási pontok olyan kép-
zeletbeli mércék, amelyekhez 
mérjük saját magunkat és telje-
sítményünket. Ezek a képzelet-
beli, kitalált mércék jelentősen 
befolyásolják a boldogságunkat. 
Hiszen a képzeletünk folyama-

tosan a legmagasabb viszonyítási pontot helyezi fölénk. McKayla 
képzeletbeli mércéje az aranyérem megszerzése volt, ezért ott, a do-
bogón állva nem tudott örülni az ezüstéremnek, és annak, hogy a 
világ legjobb sportolói között tudhatta magát.

A képzeletünket irányíthatjuk más viszonyítási pontok felé is, a 
sztoikus filozófusok azt tanítják, alkalmazzuk a negatív vizualizáci-
ót, használjuk a képzeletünket máshogyan is, helyezzük át a másik 
irányba a viszonyítási pontjainkat. Például képzeljük el, hogy milyen 
lenne, ha elveszítenénk azokat a körülményeket, dolgokat, ami-
ket szeretünk, és amik körülvesznek bennünket. Milyen lett volna 
McKaylanak, ha egyáltalán nem szerez érmet? Ha gyakoroljuk ezt a 
gondolkodást – mondják a sztoikusok –, akkor megtanuljuk értékel-
ni azt, amink van.

A képzeletünk jelentősen befolyásolhatja, hogy miként éljük meg 
a valóságot. A jó hír, hogy módosíthatjuk a képzeteinket, például vál-
toztathatunk a viszonyítási pontjainkon.

A következő részben kiderül, hogyan változtathatod előnyödre a 
képzeletedet!

Tóth Tamara

Napok óta csak a szerelemre 
gondolok. Furcsa, hogy ebben 
a hideg, ködös időben ilyen 
szívmelengető érzések kerítenek 
hatalmukba. Azt hittem, szerel-
mes csak nyáron lehet az ember, 
esetleg tavasszal, amikor a föld 
alól kibújnak az első virágok, és 
egyre szebben dalolnak a ma-
darak, ahogyan a romantikus 
filmekben is látni lehet ezeket az 
érzelmes jeleneteket. Ha annyi 
pénzem lenne, ahányszor apa 
megemlítette, hogy ne nézzek 
ilyen sok „limonádét” (ez alatt 
az általam igen is nagyra becsült 
csöpögős sorozatokat érti), már 
milliomos lennék. Egyszerűen 
odavagyok ezekért a filmekért, 
szentül hiszem, hogy a valóság-
ban, sőt, akár velem is meges-
hetnek hasonló csodák, hogy 
egyszer hozzám is elérkezik az a 
bizonyos nagy betűs, meg az ásó, 
kapa, nagyharang… tudjátok.

Igazán szeretek álmodozni. 
Sokszor próbálom elképzelni, 
hogy az én életem is egy roman-
tikus vígjáték: Selena Gomezként 
lépdelek az utcán, dívákat meg-

szégyenítő módon vonaglok, 

mikor hetesként a folyosón 
ügyelek, de a végén mindig 
legalább akkora baklövést köve-
tek el, mint Mr. Bean. Van, hogy 
hasra is esek a nagy ábrándo-
zások közepette, például a múlt 
hétfőn, amikor az uzsonnaszü-
netben akkora hévvel közleked-
tem, hogy sikerült elgáncsolnom 
egy mellettem elhaladó nyol-
cadikost. Ilyen kínos helyzetbe 
még sosem hoztam magam. Sze-
rencsére kevesen látták az esetet 
(te jó ég, ez mennyire ciki!), a 
srác pedig tágra nyílt szemekkel 
csak annyit mondott „ez aztán 
a lehengerlő találkozás”. Még e 
sorokat írva is paprikapiros az 
arcom, de annyit elárulhatok, 
nem csupán a szégyenkezéstől. 
A legszebb szerelmi történetek 
is hasonlóan kezdődnek, villant 
át azonnal az agyamon, majd va-
lami összefüggéstelen bocsánat-
kérés-félét habogva elrohantam 
a helyszínről.

Azóta egyfolytában Mátén 
jár az eszem (persze, hogy rög-
tön kinyomoztam, kibe botlot-
tam bele). Ez tehát a szerelem? 
A semmiből érkezik, és leterít? 
Egy mondat, és beléd nyilall? 
De hát én Zsombiba vagyok sze-
relmes. Szabad két fiút szeretni 
egyszerre? Lehetek én szerelmes 
egyáltalán?

Eztfilózdki!

Írjatok, jelentkezzetek!
Oldalaink nyitva állnak előttetek. Mindegyikhez hozzászólhattok, 

minden rovathoz kérdéssel, kéréssel, javaslattal fordulhattok: 
– Küldjetek sok-sok rajzot, fogalmazást, verset a Rügyfakadásba;
– Írjátok meg, mi érdekel legjobban benneteket a történelemmel, 

földrajzzal kapcsolatban;
– Küldjétek el az iskolátokban, közvetlen környezetetekben történő 

eseményekről szóló híreket, tudósításokat;
– Adjatok tanácsot Jusztikának;
– Próbáljátok megfejteni a rejtvényeket, fejtörőket;
– Kutassatok és válaszoljatok nyereményjátékunkban feltett kér-

désre.
Tegyük közösen olyanná a Jó Pajtást, hogy nektek is, és nekünk 

is tetsszen! Várjuk jelentkezéseteket! Címünk a régi: Jó Pajtás szer-
kesztősége, 21000 Novi Sad, Vojvode Mišića 1. Az e-mail-címünk 
pedig a következő: 

jopajtas.szerk@magyarszo.rs.

Alfred Sisley (1839–
1899) angol festő az imp-
resszionizmus egyik kép-
viselője. Egész művészete 
majdnem kizárólag a tájra 
korlátozódik. Festménye-
in látható a lomb rezgése 
vagy a víztükör csillogása; 
ugyanakkor határozottab-
ban megőrizte a táj szerke-
zetét, mint más impresszio-
nista festők. Formái zártak 
maradnak, nem oldódnak 
fel az atmoszférában.

Az impresszionizmus 19. századi 
művészeti stílus és irányzat. Legin-
kább a festészetben, a zenében és 
az irodalomban, valamint a szobrá-
szatban nyilvánult meg. Követői arra 
törekedtek, hogy pillanatnyi, futó 
benyomásaik, egyéni hangulataik 
művészi ábrázolásával tükrözzék a 
változó valóságot. Az impresszio-
nizmus első nagy alakjai közt volt  
Claude Monet francia festőművész.

Alfred Sisley: A Hercegnő utca (187�)

Sétálj egyet az utcá-
tokban, s közben fi-
gyeld meg a házakat és 
a fákat! Nézd meg, mi 
van hozzád közelebb, 
mi az, ami távolabb, s 
mi az, ami legtávolabb 
van tőled. A mi utcánk 
címmel rajzolj egy ké-
pet tussal, ecsettel!
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A járványhelyzet és a korlátozások még mindig a 
mindennapjaink részét képezik, hónapok óta aggó-
dunk családunk, barátaink és saját egészségünkért. 
Igaz, a diákok újra iskolapadba ülhettek, de min-
denki fejében ott motoszkál a kérdés, hogy vajon 
meddig és mikor áll vissza a rend. Általános iskolás 
korban még nagyobb szükség van a játékra, a barát-
kozásra, ami maszkban és az előírt óvintézkedéseket 
betartva nem igazán olyan önfeledt, mint előtte. Fő-
leg nem egy nagyvárosban élve. Az újvidéki Petőfi 
Sándor Általános Iskola ötödik és hatodik osztályos 
diákjai arról meséltek, hogy ha tehetnék, hova utaz-
nának el a világban, vagy akár a bolygón kívül...

Kovács Réka 10 éves tanuló, aki legszívesebben 
Magyarországra utazna el. Réka nagyon határozott 
kislány, hiszen már most arra, törekszik, hogy mi-
nél jobb teljesítményt nyújtson az iskolában, mivel 
a tervei szerint az egyetem elvégzése után Szegeden 
szeretne élni.

– Úgy érzem, ott találtam meg igazán önma-
gam. Kedvenc városom Szeged, ahova sokszor 
ellátogatok anyukámmal.

Živanac Lena ötödik osztályos tanuló, ha 
tehetné, New Yorkba utazna egy hosszú kirán-
dulásra.

– Rendkívül tetszik nekem a nagyváros, él-
vezem a nyüzsgést. Szeretném megnézni a város 
összes nevezetességét.

Repstok Dóra 10 éves, számára legjobban az 
osztálykirándulások hiányoznak.

– Szeretnék újra osztálytársaimmal új helye-
ket látni, átélni új élményeket. Eddig mindig el-
látogatunk a Palicsi Állatkertbe. Az idén sajnos 
ez elmaradt.

Pašćan Anđela 11 éves.
– Régi álmom, hogy eljuthassak Franciaor-

szágba. Szívesen felmennék az Eiffel-torony te-
tejére, ahonnan egész Párizst láthatnám.

Živanac Beren igazi kis tudós. Berent nem-
csak a tudomány, de a sportolás is érdekli, sza-
badidejében rendszeresen úszik.

– Nagyon szeretnék felfedezni egy lakott 
bolygót a galaxisunkban. Ha tehetném, az űrben 
utazgatnék.

Lóci Dávid 6. osztályos tanuló kedvenc úti 
célja Görögország.

– Nekem nem csak a nyaralás jut eszembe 
a görög tengerpartról, nagy rajongója vagyok a 
görög mitológiának is, a történelmi helyszíneket 
szeretném megtekinteni.

Szántó Róbert 12 éves, szabadidejében foci-
zik. Hiányoznak neki a meccsek.

– Ha lehetőségem lenne, biztosan elutaznék 
az Egyesült Államokba és a Maldív-szigetekre.

Bába Lujza hetedikes, kimagasló tanulója az 
iskolának. Rendszeresen jár különböző verse-

A képzeletnek a vírus sem szabhat határt
Az újvidéki Petőfi Sándor Általános Iskolában jártunk

Kovács Réka

Živanac Lena
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nyekre, például szavalóversenyekre, irodalmi-, 
matematikai- és biológiavetélkedőkre.

– Számomra nagyon nyomasztó volt a 
vírus, sok programban gátolt és a nyári szü-
net sem volt olyan, amilyennek kellett volna. 
Gimnáziumban szeretném folytatni tanulmá-
nyaimat, a távolabbi jövőn még nem gondol-
koztam komolyabban. Abban viszont biztos 
vagyok, hogy bármilyen területen is fogok el-
helyezkedni, az írás valószínűleg nagy szerepet 
fog betölteni az életemben.

Nemcsak a diákok számára hozott renge-
teg változást az idei tavasz, de a tanároknak is 
felborultak a mindennapjaik. Rokvić Erzsé-
bet harminchét éve a Petőfi Sándor Általános 
Iskola magyartanárnője sok mindent átélt 
munkája során, de ekkora változásokra nem 
számított. A tanárnő elmesélte, hogy neki és 
diákjainak milyen tapasztalatai és élményei 
voltak az online oktatással kapcsolatban.

– Eddig is dolgoztunk különféle elektroni-
kus eszközökkel, de nem az egész tanítás ala-
pult ezen, márciustól viszont teljesen át kellett 
állni az elektronikus felületetekre. Nem vol-
tunk erre felkészülve teljes mértékben, talán 
én még kevésbé, mint a fiatalabb kollégák. Az 
ember igyekszik követni a változásokat, így azt 
gondolom, hogy nagyon gyorsan belejöttünk 
– mondta a tanárnő.

Nagyon érdekes volt a gyerekek viszo-
nyulása ehhez, eleinte örültek, hogy mi-
nél több időt tölthetnek a számítógép előtt, 
de pár hónapon belül az ő véleményük is 
megváltozott. A diákok elismerték, men-
nyire szükségük van a tanárok előadása-
ira, a segítségre, a tanári összefoglalásra.

– Szeptemberben a diákok és mi is nagyon 
vártuk, hogy visszatérjünk az iskolában, mind-
annyiunknak nagyon hiányzott – emlékezett 
vissza a tanárnő.

Major Evelin
Fotó: Ótos András

Repstok Dóra

Živanac Beren Lóci Dávid

Pašćan Anđela

Bába LujzaSzántó Róbert Rokvić Erzsébet
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Már hagyománnyá vált az óbecsei Petőfi Sándor Magyar Kultúr-
körben a Ricsaj Népművészeti Találkozó megszervezése, amelyet 
immár 17. alkalommal rendeztek meg Nagy udvara van a holdvi-
lágnak címmel. Este hét órakor kezdődött a rendezvény a népzené-
szek, népdalénekesek, énekcsoportok fellépésével. Óbecséről, Pé-
terrévéről, Törökbecséről több énekcsoport és zenekar is érkezett.

Nagy Klára üdvözölte az egybegyűlteket, majd dr. Molnár 
Viktor, a kultúrkör alelnöke szólt a népzenéről, aki Kodály Zoltánt 
idézte.

– A magyar népdal az egész magyar lélek tükre, a magyar 
nyelvvel egyidős, a magyarság történelme során kialakult és évszá-
zados-évezredes használatban csiszolódott népzenei hagyomány 
anyanyelvünkhöz hasonló érték. Benne mindannyian magunkra 
ismerhetünk, belőle mások is megismerhetnek bennünket.

Cseszák Balázs és Cseszák Korcsik Anikó főszervezők el-
mondták, hogy a rendezvény nem versenyjellegű, nem kell a fellépők-
nek izgulniuk.

– Kevés találkozó van itt, Vajdasásban, ahol bemutatkozhatnak a nép-
művészetet kedvelők. Célunk ezzel, hogy széleskörűen népszerűsítsük a 
népzenét, népi játékokat, népi kultúrát, valamint összekovácsolódjanak a 
néptáncot kedvelő fiatalok. Ez egyben bemutatkozási és barátkozási lehe-
tőség is.

Először a törökbecsei Jókai Mór Művelődési Egyesület Kiscsutorás 
énekegyüttese, majd az óbecsei Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör Bende 
csoport lépett színpadra. Őket követte a Pendely énekcsoport, a Csermely 
zenekar, utána a Csicsörke népdalegyüttes, majd a péterrévei Dr. Kiss 
Imre Művelődési Egyesület tagjai: Bovánovics Emilia és Györe Réka, 
Cseszák Korcsik Anikó tanítványai következtek, ezután pedig az óbecsei 
Csincsele népdalkórust láttuk, hallottuk. Végezetül a péterrévei Bolyos 
Miklós tamburásai, a Pengetős Banda muzsikált. A mű-
sor befejezéseként a résztvevők közösen elénekelték a 
Nagy udvara van a holdvilágnak címadó dalt.

Emilia és Réka neve már nem ismeretlen a Jó Pajtás 
olvasóinak, hiszen a Szólj, síp, szólj! népzenei vetélkedő 
győztesei is voltak.

– Nekünk szórakozást jelent a Ricsajon való részvé-
tel. Itt már nem kell izgulni, hiszen nem versenyjellegű. 
Nyugodtak vagyunk, de azért mindent beleadunk, hogy 
jól sikerüljön az előadásunk. Jó, hogy sok ismerőssel ta-
lálkoztunk.

Balassa Szabina a Pengetős Banda énekese, Bolyos 
Miklós tanítványa.

– Bácskai népdalokat adtunk elő, a fellépőruhám is 
bácskai népviselet.

Hódi Lúcia nemrég a Jó Pajtás címoldalán szerepelt Cseszák Zsom-
borral, aki cimbalmozni tanította a nyári zenetáborban. Most a Csicsör-
kében énekelt.

– Többször felléptem már a Ricsajon, élveztem, hogy nem volt zsűri. 
Az idén nem nagyon volt közönség, és ez nem jó.

Gondos Réka is a Csicsörkében énekel.
– Már öt éve éneklek ebben az énekcsoportban, szeretek ide 

járni. Mindig megyünk valamilyen fellépésre, jó a Ricsajon lenni, 
bemutatni, hogy mit tudunk. Meg gyűjtöm a ricsajos pólókat is.

– Nekem nagyon tetszett itt, jó, hogy nem volt zsűri. Igaz, 
egy kicsit izgultam, féltem, hogy elrontom, de aztán minden jól 
sikerült – mondta Stefaniga Sebestyén, aki szintén a Csicsöri 
tagja.

Stefaniga Vince elmondása szerint először lépett föl a Ri-
csajon.

– A Pendely énekcsoportban énekelek. Nagyon tetszett. Nem 
izgultam, mert ez nem volt verseny, de azért őszintén bevallom, 
nem mindegy kiállni a közönség elé!

Lukács Szabolcs az egykori Csermelyben muzsikál, nagy-
bőgőzik.

– Azért változtattuk meg a zenekarunk nevét, az egykori 
Becsei bandát, mert az oktatónk, Cseszák Zsombor ajánlotta a 
Csermely nevet, mivel azóta, hogy elkezdtünk muzsikálni, egy-
re jobban megy.…

Lukács Ákos is a Csermelyben muzsikál, hegedül.
– Szeretek a Ricsajra jönni, föllépni, bemutatkozni…
Károlyi Egon zenei középiskolás létére még mindig tagja a Csermely-

nek.
– Jó, hogy még mindig szorgalmasan gyakorolnak a zenekar tagjai, s ha 

itthon vagyok, szívesen játszom velük.
Koncz Erzsébet

Ismét Ricsajoztunk

A törökbecsei Kiscsutorás együttes

Az óbecsei Csicsörke népdalcsoport

A Csermely együttes
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Szóval Tamás és én... Padtársak lettünk. 
Most képzeljétek el! Rögtön az első napon az 
mellé ültetnek aki... Hát, igen. Akibe első pil-
lantásra beleszerettél. Aki rögtön megtetszett... 
Aki... Jaj, nekem! Olyan nehéz az érzéseinket 
szavakba önteni. Főleg, ha annyira régen tör-
tént, hogy már alig emlékszel rá. Mert két év 
nagy idő. Legalábbis szerintem. Pontosan ezért 
nem emlékszem tisztán a dolgokra. Csak egy-
két helyzetkép jut eszembe, amikor Tamásra 
gondolok. Nem egy egész történet. Addig még 
pontosan emlékszem, hogy padtársak lettünk. 
De, hogy azután mi történt... Nem tudnám 
megmondani. Ezért kérlek, engedjétek meg, 
hogy a továbbiakban csak emlékképekben 
számoljak be nektek. Higgyétek el, máshogy 
nem tudnám elmesélni, pontosan mi is történt 
velem és... Tamással. Csak úgy vagyok képes 
rendet teremteni a fejemben, ha mindent ki-
írok magamból. Eleinte össze-vissza, sorrend 
nélkül. De meglátjátok, a végén majd összeáll 
a kép, és minden kiderül.

Szerbóra van. A tanárnő egy másik osztály 
tesztjeit nézi át. Az előbb azt mondta, csönd-
ben foglaljuk el magunkat. Először vagyok a 
szerbteremben. Még csak nemrég kezdtünk el 
ötödikbe járni, és itt még nem is volt óránk. 
Behúzott nyakkal nézelődök, Tamás azt hi-
szem rajzol mellettem. Egyszer csak valaki 
durván elém csúsztat a padon egy kitépett 
lapot. Ő.

Az angolteremben vagyunk, óra előtti zűr-
zavar. Én a körülöttünk szaladgáló Árpiékat 
nézem, mellettem Tamás és Dávid beszélget-
nek valamiről. Egyszer csak Dávid felém for-
dul:

– Juszti, Tamás azt mondta, hogy megcsó-
kolna téged!

Biztos piszkálódni akar. Na, várjon csak! És 
fejbe vágom az angolkönyvvel. Tamás csak bó-
lint egyet mellettem, mintha megtudott volna 
valamit. Ami pedig azt a bizonyos csókot ille-
ti... Később rájöttem, hogy csak „csók, halál, 
házasság”-ot játszottak.

Tamás kérdezi, hogy benne vagyok-e az 
osztály Messenger-csoportjában? Mondom, 
hogy nem. Erre az előttünk lévő padból oda-
hajol hozzánk Maja:

– Én benne vagyok.
Tamás csak bólint.
Az angolteremben vagyunk, óra előtt. Sa-

ját magunkról kellett fogalmazást írni, abból 
lesz ma dolgozat. Tamással cserélünk füzetet. 
Ő elolvassa az enyémet, én az övét. A fogal-
mazásom végére odaírtam a családi telefon-
számunkat. Tamás biztos azt hiszi, hogy az én 
mobilszámom, mert elkezdi leírni. Kikapom a 
kezéből a füzetet. Erre ő:

– Hé! Most miért nem engeded, hogy le-
írjam?

– Mert nem.
Hajj, nem ezt kellett volna mondanom. 

Miért is nem magyaráztam meg akkor?
Osztályfőnöki óra. Karácsonyi ajándé-

kozás. Tamás van soron. Odatolja nekem 
az ajándékát. Egy gyönyörű üveggömb, azt 
mondja ő készítette. Igazából nem engem hú-
zott, de cseréltek Denisszel – vallja be. Miért 
nem fogtam fel, hogy ennek mekkora jelentő-
sége van? Hiszen cserélt valakivel csak azért, 
hogy nekem adhasson ajándékot. Hiába, ak-
kor nagyon negatívan láttam a dolgokat.

Földrajzóra előtt. Tamás mérgesen és kel-
letlenül vágja le magát mellém a padba. Vala-
mi olyasmit morog, hogy miért kell még min-
dig velem ülnie. Ettől kezdve, ha csak lehet, 
átül, és ellenségesen viselkedik velem. Amikor 
később haragszom rá, és hazudok neki, még 
rosszabb lesz a kapcsolatunk.

Utolsó olyan emlékkép, amikor még a 
padtársamnak mondhatom. Január van. Az 
oszi azt mondja, most már változtathatunk 

az ülésrenden. Tamás jelentkezik. El akar 
ülni mellőlem. Azt mondja tegyem fel én is a 
kezem. Szomorú vagyok és összeszorul a szí-
vem. Mivel Tamás nagyon el akar ülni, az oszi 
enged neki.

Osztálybuli az iskolai könyvtárban. Beöl-
tözős. Ma este látom utoljára Tamást. A szüle-
ivel kiköltöznek Franciaországba. Az anyuká-
ja a bulira muffint sütött. Búcsúzóul. Finom.

A történet vége: Már két éve nem láttam 
Tamást. Most is Franciaországban él. Csak fél 
évig ismertem. De néha még most is hiányzik. 
Tudom, hülyeség, mert elvégre ő biztos nem 
gondol rám, de... Olyan jó lett volna, ha nem 
így válunk el. De eljátszottam a lehetőséget. 
Barátok lehettünk volna. De én akkor annyira 
biztos voltam benne, hogy Tamás nem szeret, 
hogy... El sem gondolkoztam, hogy mi van, 
ha mégis? Ha ő is már rögtön rokonszenvet 
érzett irántam az első napon. Miért nem vi-
selkedtem vele rendesen? Miért kellett olyan 
elutasítónak lennem, ha valójában szerettem? 
Bonyolult kérdések. Ti tudtok valamilyen vá-
laszt? Szerintetek is én rontottam el mindent? 
Ha van akármilyen véleményetek, hozzászó-
lásotok a történethez, írjatok nekem a jusz-
tikamegmondja@gmail.com e-mail-címre. 
Higgyétek el, nagyon örülnék a leveleiteknek. 
Mert akár hiszitek, akár nem, ezek a történe-
tek nem kitaláltak. Tényleg egy tizenhárom 
éves kamasz vagyok (bár utálom ezt a szót) 
aki ezekre a kérdésekre keresi a választ. Tamás 
tényleg létezik. Még, ha más is a neve a való-
ságban. Egyébként meg már eddig is hasznát 
vettem a tanácsaitoknak, köszönöm, hogy 
írtatok a „mindent az utolsó pillanatban” kap-
csolatos problémáimra. Olyan dolgokról is 
tudomást szereztem a segítségetekkel, amik-
ről azelőtt azt sem tudtam, hogy léteznek. Pél-
dául a bullett journal. Na, de erről már csak 
a következő részben mesélek nektek. Addig is 
várom válaszaitokat a mostani problémámra. 
Írjatok bátran! Elvégre mások is megtették 
már. :)

Jusztika igazsága

Tamás és én

Az elmúlt években rendszeresen november elején szerveztük meg a 
Szűcs Imre Gyermekvers- és Prózamondó Versenyünket, amely az idén a 
járvány miatt az online térbe került. Hagyományainkhoz azonban szeret-
nénk hűségesek maradni, ezért november 6-án ellátogattunk Udvarnokra, 
vetélkedőnk helyszínére, és megkoszorúztuk Szűcs Imre tavaly leleplezett 
emléktábláját a Művelődési Ház bejárati falán. A Magyar Nemzeti Tanács, 
a begaszentgyörgyi és a kishegyesi önkormányzat, az udvarnoki helyi kö-
zösség, valamint a Magyar Szó és a Jó Pajtás képviselői a folyamatosság 
megőrzése jegyében elhelyezték az emlékezés virágait Szűcs Imre költő-
nek, szerkesztőnek, a Magyar Szó egykori munkatársának a szülőfalujában 
állított emléktáblájára. A felnőttekkel tartott a bácsfeketehegyi Hegyellai 
Tamara, aki a Bácsfeketehegy Magyar Művelődési és Helytörténeti Egye-
sület, valamint a Vajdasági Magyar Versmondók Egyesületének növendé-
ke, aki Ács Károly Kéz a kilincsen című versét szavalta el.

Valamennyien kifejezték reményüket, hogy jövőre már újra együtt ün-
nepeljük a vajdasági költészetet Udvarnokon. n N-a

Megkoszorúzták Szűcs Imre emléktábláját

Na
gy

 M
ag

do
ln

a

Vetélkedőnk önzetlen támogatóinak csoportképe
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Szomorúság
„Sír a világ, Sír a világ”
Az ég is szomorú könnyeket hullat. 
Hisz elmúlt a nyár, s sivár hangulat.
Esőkabát előkerül szekrény mélyéről, 
hideg szellő kíséri a felhők rideg könnyeit.
A gyerekek is sírnak, nem csak az ég. 
Hisz szomorú a világ, mert elmúlt a nyár
„Sír a világ, Sír a világ”

Gyémánt János Dominik, �. osztály,  
Ivan Goran Kovačić iskola, Szabadka

„Elmegyek, elmegyek, 
messzi útra megyek”

Imádok utazni. Nemcsak azért, mert szebbnél szebb helyeket látogat-
hatok meg, hanem azért is, mert a hónapok során felgyülemlett feszültsé-
get, fáradalmat kipihenhetem. Emellett még a családommal is több időt 
tudok eltölteni. De ezzel természetesen nem vagyok egyedül. Viszont mint 
mindennek, az utazásnak is megvan az árnyoldala.

Sok országnak a turizmus jelenti a megélhetést, emiatt egyes helyeken 
horribilis árak vannak. Ezalatt az üzemanyagra, ételre, szállodára és ki-
sebb apróságokra gondolok. Emellett elég sok cicomával jár egy kisebb 
utazást is elintézni.

Minden helynek megvan a maga különlegessége, amit nem félnek ki-
használni, ezáltal tömegesen jelennek meg emberek ezeken a helyszíne-
ken. Tehát nagy lesz a tumultus. De természetesen gyönyörű emlékekkel 
fogsz gazdagodni, akárhova is mész.

Én szeretek utazni, ugyanis kalandvágyó vagyok, emellett sok minden 
érdekel. Nem nagyon szeretem a monoton életet, ezáltal az utazás egy elég 
jó kikapcsolódás számomra. Ezzel ellentétben biztos vagyok abban, hogy 
valakinek ez egy kihagyható dolog. Ezzel nem arra gondolok, hogy ha az 
utazás lehetősége felmerül, akkor lúdbőrzik a háta, hanem csak szimplán 
nem hozza lázba ez a téma, vagy neki nincs szüksége, kedve ilyen fajta 
dolgokhoz.

Szerencsésnek érezhetem magam és a családomat, hogy megadatott a 
lehetőség, hogy sokat utazzunk. Számomra ez egy nagy ajándék, amely ál-
tal rengeteg szép helyet fedezhettem fel. Az összes utazás, amelyet átéltem, 

felejthetetlen és emlékezetes volt, de ha választanom kellene, akkor talán 
a londoni utazást emelném ki. Nemcsak azért, mert a reptéren véletlenül 
kidobtam a porcelánból készült kávéscsészét, hanem azért is, mert nagy 
álmom volt kijutni Londonba. Rendkívül hangulatos ez a város. Az épüle-
tek lenyűgözőek, főleg a felhőkarcolók. Sajnos, a híres London Eye-ra nem 
sikerült felülnünk, ugyanis hosszú, kígyózó sor volt előtte. De ezt kárpó-
tolta Erzsébet királynő palotája, amely elkápráztatott. Nagyon sajnáltam, 
amikor haza kellett jönnünk, mert nagyon tetszett London. A repülőúton 
végig aludtam, úgyhogy kipihenten érkeztem haza. Nem félek a repülés-
től, különben ez mind meg sem történhetett volna. De az vitathatatlan, 
hogy az autóutakat semmi sem helyettesítheti.

Sajnos, sokan rákényszerülnek az utazásra, hiszen olykor külföldön 
jobb munkalehetőségeket kínálnak. Sajnálatos módon akár háború miatt 
is elhagyhatják az emberek szeretett hazájukat, ugyanis mindannyian tisz-
tában vagyunk azzal, hogy egy háború mivel jár…

Ha felnőtt leszek, remélem, sokat fogok utazni. De ezek az utak ne tör-
ténjenek kényszerből. Még rengeteg olyan hely létezik a világon, amelyet 
szívesen meglátogatnék. Reményeim szerint ezt majd meg is engedhetem 
magamnak. Emellett, szívesen kiköltöznék külföldre. Konkrét helyről 
még nem gondolkodtam. Folyamatosan változik a gondolatmenetem. Pár 
hónapja még Amerika hódolója voltam, viszont az ottani helyzet miatt 
elment a kedvem az ott élésből. De azt fontos kiemelnem, hogy szomorú 
is lennék elhagyni azt az országot, ahova emlékek fűznek.

Magam sem tudom megállapítani, hogy miért szeretnék elmenni. Vi-
szont ilyenkor belegondolok, hogy még mennyi szép dolgot élhetek át, így 
örömmel tekintek a jövőbe.

Faragó Anna, 7. osztály, Petőfi Sándor iskola, Újvidék

Őszbe borult a természet
„Itt van az ősz, itt van újra, s szép, mint mindig énnekem”, ezzel kezdi 

Petőfi Sándor az Itt van az ősz itt van újra című versét, én pedig teljes 
átéléssel olvasom, hiszen nekem is ez a kedvenc évszakom.

Ősszel minden a természetbe hív, a fák ezernyi színben pompázó 
lombkoronája, az avar zizegése, a napsugarak simogató melege és a tiszta 
levegő frissessége. Minden évszakban gyakran kimegyek a természetbe, 
de a madarak őszi hangja egészen más, mint a többi évszakban. A kakukk, 
a feketerigó sajátos hangja, a gerle búgása, a varjak károgása, mind az őszi 
hangulatot árasztja. Az idén édesapámmal egy madáretetőt készítettünk, 
amit a gyümölcsösbe vittünk el, mert le kellett szüretelni a szilvát, az almát 
és a körtét. Az etetőt felraktuk egy magas almafára és vártuk a madarakat, 

Katona Kyra, �. osztály, Tömörkény István iskola, TornyosOrčić Léna, �. osztály, Nikola Tesla iskola, Topolya
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hogy jöjjenek enni. Miközben vártunk, elkezdtük a szüretelést. Leszüretel-
tük a gyümölcsöket. Almából volt a legtöbb és én ennek nagyon örültem, 
mert így a mamám el tudja készíteni a kedvenc almás pitéimet. Indulni 
készültünk, mikor megláttuk a madarakat a madáretetőben. Két feketeri-
gó gyorsan szedegette a napraforgószemeket. Mielőtt becsuktam volna a 
kaput, búcsút intettem a madaraknak.

Fogalmazásomat ismételten Petőfi szavaival zárnám:
„És valóban ősszel a föld
csak elalszik nem hal meg.
Szeméből is látszik, hogy
álmos ő, de nem beteg.
Aludjál hát, szép természet,
csak aludjál reggelig,
s álmodj olyakat amiben
legnagyobb kedved telik.”

Rajsli Ádámm, 7. osztály, Sever Đurkić iskola, Óbecse

Naplóírás
2020. 9. 1.
Jupiiii! Elkezdődött az iskola! Szeptember elején nagy izgalommal kel-

tem. Már nagyon vártam a találkozást az osztálytársaimmal. Reggel hétkor 
keltem. A kishúgom, Andrea 7.30-ra ment iskolába. Felébresztett. Mint a 
csigabiga, úgy készült. Segítséget kért, hogy miben menjen iskolába. Reg-
geliztünk. Elkezdtünk készülődni. Először bepakoltam a táskámba. Fel-
öltöztem. Anyukám rám szólt, hogy siessek, ő vitt iskolába. A nővérem, 
Alíz barátnőjével találkozott, és ők együtt mentek. Beértem az iskolába. A 
lányokkal találkoztam először, azután megjelentek a fiúk. Digitális lázmé-
rővel megmérték a testhőmérsékletemet. Nekem 36,2 volt a testhőmérsék-
letem. A 7/2, vagyis az osztályom termet kapott. Nagyon örültem, hogy a 
biológiatermet kaptuk. Fent az osztályommal beszélgettem. Végül percre 
pontosan jött a matektanárnő, az osztályfőnökünk. Elmesélte, hogy köte-
lező a maszkviselet, a fertőtlenítés és még új mosdók is vannak, amikre 
nagyon kell vigyázni. Örültem neki, hogy nem online, hanem rendes órák 
vannak. Vége lett az iskolának. Hazaértem. Elmeséltem a családomnak, 
hogy milyen volt a napom. Ebédeltem. Elmentem úszni. Úszás után any-
nyira ki voltam fáradva, hogy felvettem a pizsamámat és lefeküdtem az 
ágyra. Arra gondoltam, ez a nap nagyon jó volt.

2020. 9.18.
Ez az, végre eljött ez a nap is! Ma van a szülinapom. Reggel arra ébred-

tem, hogy anya és a testvéreim muffinnal ébresztettek. Nagyon örültem 

nekik. Felkeltem. Reggel telefoncsörgések vártak. Mindenki felköszöntött. 
A muffint elvittem uzsonnára. Az osztálytársaimnak vittem ropogós cu-
korkákat és nyalókákat. Anya elvitt suliba. Beértem az iskolaudvarba. A 
lányok felköszöntöttek. Első órám matematika volt az oszival. A tanárnő-
nek és az osztálytársaimnak is adtam cukorkát. Nagyszünetben Tamará-
nak, Alíznak és a hatodikos Dominiknak is adtam. Anya jött értem. Haza-
értem. Otthon a nagyim és a nagytatám várt az ajándékkal. Nagy mosolyt 
csaltak az arcomra. Ebédre az volt, amit én szerettem volna. Ebédeltem. 
Megcsináltam a házikat, és tanultam is. Elmentem úszni, ahová vittem a 
cukorkákat. Mindenki felköszöntött, és belöktek a vízbe. Miután kijöttem 
úszásról, megvártam anyát. De furcsa módon nem érkezett időben. El-
mentem egy kicsit sétálni. Végül valaki ordította, hogy Dia. Megijedtem. 
Kiderült, hogy a barátnőm és a családom meglepetésbulit szerveztek. 
Egyben örültem és féltem is. Elmentünk egy étterembe. Vacsoráztunk. A 
barátnőm nálunk aludt. Amikor hazaértünk, azt kívántam, hogy bárcsak 
hosszabb lett volna ez a nap!

Özvegy Dianna, 7. osztály, Ivan Goran Kovačić iskola, Szabadka

Önéletrajz
A nevem Orovec Alex. 2006. november 8-án születtem Zentán.
Születésem óta csantavéri lakos vagyok. Anyámat Toldi Tímeának, 

apámat pedig Orovec Csabának hívják. Nincs testvérem, viszont van 
unokatestvérem, akit Toldi Árlennak hívnak. Itt jártam óvodába két évig. 
Az iskolát itt kezdtem 2012-ben, és azóta és ide járok. Az alsó osztályban 
Zélity Edit volt a tanító nénim, a felső osztályokban már nagyon sok ta-
nárnő és tanár tanít. Az első osztálytól az ötödik osztályig színkitűnő ta-
nuló voltam. Most is kitűnő tanuló vagyok, de akad egy két négyes is. Sza-
badidőmben járok a Medicus Ifjú Tambura zenekarába. Nagyon szeretek 
tamburázni, sok helyen már felléptünk, és mindig jó helyezéssel jövünk 
haza, aminek mindenki örül. Ha az idő engedi, akkor szívesen focizok és 
kosárlabdázok. Mindig volt kutyám, mivel nagyon szeretem az állatokat, 
most is van kettő. Az egyik nagy farkaskutya, amivel nagyon sokat kell 
foglalkozni, nyáron a melegekben hordtam le fürdeni az új szigetre. A 
másik kutyám kis keverék, nagyon öreg már, de őt is nagyon szeretem. A 
tatám és a mamám idősek mind a ketten, és amibe tudok, besegítek nekik. 
Szeretek számítógépen játszani is.

Közeledik a 14. születésnapom. Eddig minden évben megünnepeltem, 
most elhatároztam, hogy csak a 18-at fogom megünnepelni, ami 2024-ben 
lesz.

Orovec Alex, 8. osztály, Hunyadi János iskola, Csantavér

Zsiga Dániel, �. osztály, Nikola Tesla iskola, Topolya Szabó Vivien, �. osztály, Samu Mihály iskola, Óbecse
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Születésnap-paradoxon
Talán veled is előfordult, hogy egy osztálytársadnak ugyanarra a 

napra esett a születésnapja. Ilyenkor izgalomba jövünk, úgy gondol-
juk, a valószínűtlen esemény egy kész csoda. Amíg nem gondoljuk át 
alaposan a problémát, megdöbbenhetünk egy ilyen „véletlenen”. A ma-
tematika ezt születésnap-paradoxonnak nevezi.

A születésnap-paradoxon azt hivatott bizonyítani, hogy egy kisebb 
csoport, egy helyiségben tartózkodó ember között – a példa kedvé-
ért 23 ember – viszonylag nagy valószínűséggel lesz két fő, akiknek 
egyezik a születésnapja. A probléma valójában nem tartalmaz logikai 
ellentmondást, így ilyen értelemben nem paradoxon. A név arra utal, 
hogy – az emberek hiedelme szerint – általában ennek kevés az esélye. 
Feltételezhetően Harold Davenport dolgozta ki a problémát először.

A nejlon
Az izzólámpa feltalálója, Joseph Swan 1883-ban előállt az első 

műszállal is. Eredetileg izzószálnak akarta használni villanykör-
téjében, de arra a célra nem felelt meg. Több más kísérlet is tör-
tént a műszál előállítására, kevés kézzelfogható eredménnyel. Az 
első sikeresnek mondható műszálat a nejlont, az amerikai Du-
Pont vállalat készítette 1938-ban. Kifejlesztői a fogkefe sörtéinek 
szánták, de 1940-től kezdve harisnyát is gyártottak belőle. Az 
1950-es években a nejlon gyártásakor használt elvek segítségével 
egyéb szintetikus anyagok is készültek, mint pl. az akril (1950), a 
dakron (1953) és a terilén (1954).

Kiderült, mi küldi a rejtélyes rádiójeleket a Földre
2020. április 28-án szokatlanul in-

tenzív rádiókitörést észleltek a szak-
értők a CHIME (Canadian Hydrogen 
Intensity Mapping Experiment) te-
leszkóphálózattal. Kivételesen sikerült 
azonosítani a forrást is: eszerint a rá-
diójeleket egy olyan magnetár – vagyis 
egy rendkívül erős mágneses mezővel 
rendelkező neutroncsillag – küldte fe-
lénk, ami galaxisunkban, a Tejútrend-
szerben található. A felfedezés alapján 
úgy tűnik, a gyors rádiókitörések egy 
része biztosan ezekhez a csillagászati 
objektumokhoz köthető.

„Számításaink szerint, ha egy ilyen 
intenzitású rádiókitörés egy másik ga-
laxisból érkezett volna, nem tudnánk 
megkülönböztetni a többi hasonló 
jeltől, ez pedig azt is mutatja, hogy 
a gyors rádiókitöréseknek legalább 
egy részét a magnetárok sugározzák” 
– mondta Pragya Chawla, a McGill 
Egyetem Fizikai Tanszékének mun-
katársa.

A szakértők szerint elképzelhető, 
hogy a nagyobb energiájú gyors rá-

diókitöréseket fiatalabb, és emiatt ak-
tívabb magnetárok küldik, ez azonban 
még nem bizonyított. Ehhez arra lenne 
szükség, hogy az FRB-vel párhuzamo-
san röntgenkitörést is észleljenek, ami 
egyelőre még nem történt meg.

A CHIME tovább keresi a lehetsé-
ges forrásobjektumokat. (origo)

Mi az a gyors 
rádiókitörés?

Gyors rádiókitöréseket (Fast 
Radio Bursts, rövidítve FRB) 
több mint tíz évvel ezelőtt azono-
sítottak először. Eleinte egyszeri 
eseményeknek vélték őket, ám 
rövidesen kiderült, hogy néhá-
nyuk ismétlődik. Az FRB-k koz-
mikus rádióhullámok rövid ideig 
tartó, nagyon erős löketei, kelet-
kezésükhöz akkora energiára van 
szükség, mint amennyit a Nap 
több millió év alatt termel meg.
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ÉLŐ KÖRNYEZETÜNK

Elkezdődött a madáretetés ideje, a boltok 
polcain is már megjelentek különböző eleségek. 
Hogy pontosan mit is érdemes az etetőbe tenni, 
és hogy azok melyik szárnyas barátainkat vonz-
zák, kiderül az alábbi cikkből.

A hűvös idő beköszöntével több madár me-
legebb tájakra vonul, ám sokan vannak olyanok 
is, melyek itthon maradnak. Hogy túléljék a téli 
hónapokat, fontos, hogy megfelelő mennyiségű 
táplálékhoz jussanak. Hogy ezt segítsük, aki 
csak tud, tegyen ki némi madáreleséget, hogy 
könnyebben átvészeljék ezt az időszakot az ál-
latok.

Mikor?
A téli madáretetés ideje az első fagyok bekö-

szöntétől azok elmúlásáig tart, vagyis november 
elejétől akár áprilisig szükség lehet rá. Bár kibír-
nák ezeket a hónapokat emberi segítség nélkül 
is, ám így lényegesen megkönnyítjük a dolgu-
kat. Arra viszont oda kell figyelni, ha egyszer 

elkezdtük az etetést, akkor azt folytassuk is, hi-
szen a madarak hamar megszokják, ha valahol 
eleség vár rájuk, így az adott helyre újra és újra 
visszatérnek.

Hová tegyük az eleséget?
Mivel különböző madarak különböző helye-

ken szeretnek csipegetni, érdemes több helyre 
kitenni az eleséget. Vannak, amik inkább a föl-
dön, az alsóbb szinteken falatoznak (bár ez ve-
szélyesebb az esetleges macska vagy más raga-
dozók támadása miatt), és vannak, amik elbújva 
a fák ágai között.

Mivel?
A madáreleségeknek több nagy csoportja 

van, és lehetőleg ezeket kombináljuk, hogy a 
madarak hozzájussanak a számukra szükséges 
tápanyagokhoz. Ráadásul így még több madarat 
odavonzhatunk, mivel így mindegyik találhat 
kedvére valót.

Ezt figyelembe véve szerezzünk be apró 
magvakat (ne legyen sózott, ízesített), fekete 
napraforgót, zsiradékot (ez lehet faggyú, vaj, 
sajt, sótól mentes szalonna, cinkegolyó), vala-
mint almát, amit pl. a szajkó és a rigó igencsak 
szeret. Ha ezeket kitesszük, máris sokat tettünk 
a madarakért, ráadásul ahogy lakmároznak 
nálunk, lehetőségünk van jól megfigyelni őket. 
(köpönyeg.hu)

Madáretetési kisokos

A szürke pofájú elefántcickány testméretei megdöbben-
tően nagyok, legalábbis egér méretű rokonaihoz képest. Az 
emlős hossza akár a harminc centimétert, súlya a hetven 
dekát is elérheti. Az óriás elefántcickány hosszú ormánya 
segítségével termeszeket és egyéb rovarokat szippant fel. 
Tömzsi teste vörösesbarna, fara koromfekete, lába vékonyka. 
Nevük ellenére az elefántcickányoknak semmi közük sincs 
az európai és amerikai rokonaikhoz, bár valóban emlékezet-
nek rájuk. Igazából a szirtiborz, a földimalac, sőt az elefánt 
– igaz, az utóbbi igencsak távolról – is a rokona; tény, hogy 
nagyjából százmillió évvel ezelőtt az említett fajoknak kö-
zös ősük volt. Mivel a furcsa kinézetű állat létezéséről eddig 
mit sem tudott a világ, a viselkedését is szorgosan kutatják, 
bár egyelőre úgy tűnik, a macska méretű óriás rokon nem 
sokban tér el a többi cickányok szokásaitól. Az újonnan fel-
fedezett állat a költői szépségű Rhynchocyon udzungwensis 
rendszertani nevet kapta.

Elefántcickány

Mit NE adjunk  
a madaraknak?

n Kenyeret, kiflit, kalácsot,
n lisztet tartalmazó ételeket,
n popcornt,
n feldolgozott árukat (pl. felvágottat),
n romlott magvakat.
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MESÉLGETŐ

A kígyó nem jár-kel, hanem csúszik, mászik, siklik. És miért is nem 
lábal a vízbe? Mert nincs neki. A kígyó ugyanis lábatlan. Még tévedésből 
sem nőttek végtagjai. Ezért nincs is megelégedve a sorsával. Elégedetlen, 
dühös, sőt mérges. Jól tudjátok. Van neki egy nyelvecskéje, egy hegyes és 
szúrós fullánkja, amellyel – ha nagyon felmérgesítik –, marni is tud.

Nos, ez a Lora nevű kígyó boldogtalannak érezte magát, sokat dü-
höngött és fájlalta, hogy sokan nem szeretik. Úgy érezte, hogy ha lábai 
lennének, megnyugodna, s akkor mindenki boldogan fordulna feléje. Mű-
velt, okos kígyónak tartotta magát, sok újdonságról hallott, így egyszer a 
tudomására jutott, hogy rendel a városban egy doki, aki új orrokat, szép 
ajkakat készít. Sőt nemrég látta is, hogy egy féllábú tengerész bement hoz-
zá, majd két lábon jött ki. Hosszú töprengés után elhatározta, felkeresi az 
orvost. Az éj leple alatt becsúszott-mászott a rendelőjébe. Meghúzódott 
az egyik sarokban, s amikor megkezdődött a rendelés, az orvos elé siklott. 
Elpanaszolta búját-baját, s a végén kinyögte, hogy lábakat szeretne magá-
nak. A gyógyító emberünknek majd leesett az orráról a pápaszem, úgy 
meglepte a kérés, de a következő szavakkal fordult Lorához:

– Kívánságod részben érthető. Bár haladni így is gyorsan tudsz, mégis 
szebb és ügyesebb szeretnél lenni. Készíthetek én műlábakat, csak azo-
kért sokat kell ám fizetni, s neked nem elég négy. Talán négyszer négyre 
is szükség lenne – magyarázta, majd közölte, hogy Lorának ez mennyi 
pénzébe is kerülne.

Kígyónk ekkor válasz nélkül hagyta a dokit, s gyorsan – a forró nap 
ellenére – elkígyózott egy közeli bokor mélyére. Aznap nem is evett. Va-
dászni sem volt kedve, közben minden béka vagy egér is messzire elke-
rülte.

Ekkor érkezett a városba épp egy kígyóbűvölő. Lorában megszületett 
az újabb terv. Beáll hozzá, s a nézők adományaiból majd annyi pénze lehet, 
hogy új lábakra is jut. Jelentkezett is a művésznél, aki nagyon örült a jö-
vevénynek. Azonnal maga elé ültette a kígyót, ő pedig furulyázni kezdett. 
Tekergett is alaposan Lora, s örült, hogy olyan sokan megállnak, nézik őt, 
majd pénzt dobnak a kígyóbűvölő kalapjába. Már hetek óta játszotta az 
okos állatot, amikor követelni kezdte az őt megillető összeget. A bűvész 
azonban csipiszt mutatott neki, majd hangszerével és a pénzzel együtt 
meglógott a városból. Lora mondogatta is magában, hogy csak kerüljön 
még egyszer a keze, (mit a keze!), a teste köré. Azt megemlegeti!

Hirtelen egy fakír udvarában találta magát. Szomorúan tekergett elő-
re, amikor nekiütközött egy deszkalapnak. Felemelte a fejét, hogy jobban 
lássa, mi is az valójában. Kiálló szögek meredeztek belőle, a hegyes vé-
gükkel felfelé. Emlékezett rá, hogy látott már ilyen mutatványt, amikor 
a fakír ráfekszik a többszáz szögre, és semmi baja nem lesz. De őt ezek a 
hegyes fémdarabok most apró lábakra emlékeztették. El is gondolta, hogy 
felmászik rájuk, milyen is lehet ennyi lábon állni. Azonban már az elő szög 
úgy megbökte az oldalát, hogy azonnal visszahúzódott. Még néhányszor 
megpróbálta, de mindig fájdalmas sziszegés lett a vége. Hát ilyenek lehet-
nek a lábak? Ennyi gondja-baja lenne velük? Fájnak, bepiszkolódnak, a 
körömvágásról nem is beszélve. Győzné ő ezt esténként egyedül?

Hevert ott, és számolgatta a szögeket. Nem ért a végére, mert közben 
elhatározta, hogy marad ő lábatlan kígyó, amilyennek a természet meg-
teremtette.

Így Lora azóta is csúszik, mászik, siklik, csak nem olyan mérges már, 
mint régen volt.

Szabó Eszter

A kígyó lábai

Móricz Ildikó és Czimbalmos Boglárka tervezőgrafikusok illusztrációja
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IRÁNYTŰ

Léteznek nehezen megragadható, nehe-
zen elképzelhető dolgok. El tudjuk képzelni 
a végtelen világűr határtalan mélységét? Be-
legondoltál már abba, hogy a minden mi-
lyen felfoghatatlan sokaságot jelöl? Vagy el-
gondolkodtál már a hittanórán hallottakon, 
hogy Isten öröktől fogva létezik?

Esterházy (gyerek)mesélője számára az 
efféle elmélkedés kapja a leghangsúlyosabb 
szerepet. A mellette elbeszélt (család)történet 
ezekhez a lehetőséget biztosítja, néha pedig 
kizökkenti, kijózanítja. Olykor a bátyja kezén 

keresztül szalmába löki ezt az „éretlen” elbe-
szélőt. Az apja által kilyukasztott piros lég-
gömb még fonnyadtan is a kincstár éke lesz. 
De nem pénzben kifejezhető értéke miatt, 
hanem amiatt, amit felidéz. Ebben látja meg-
ragadhatónak az Istent az elbeszélő. A lufiba 
bújna bele, ha ő is isten volna. Látható és 
láthatatlan lehetne, és a dolgokat mozgásba 
tudná hozni. Úgy tesz a narrátor itt is, mint a 
nagymama esetében, aki úgy tud beszélni az 
Istenről, mintha az a szomszéd vagy a pos-
tás, tehát nagyon valóságos volna. Mennyivel 

egyszerűbb, és felfoghatóbb így a világ. A 
nyelv az, ami segítségünkre van, hogy kife-
jezhessük az elvont fogalmakat, jelenségeket. 
Metaforákat, szimbólumokat és hasonlatokat 
alkotunk, sőt, képzeletbeli lényeket terem-
tünk, hogy számunkra megragadhatatlan 
dolgokat megértsünk, kifejezhetővé tegyünk. 
Így szívja ki az ádáz keresztespókból az 
„ijesztést” az idő, így némul meg az Isten, 
akiben az elbeszélő a példaképét találja meg, 
jóllehet, annak hibáit is felfedezi.

Herédi Károly

Senki, minden, Isten

A nagymama ritkán mosolyog. 
Fejéből nem indulnak sugarak. 
Ellenkezőleg, mintha elnyelte vol-
na a fényt, a ráncai, azok nyelték 
el. Váratlanul jött, ment. Egyszer 
csak ott ül az ágyamnál, és Isten-
ről beszél. Úgy, mintha a szom-
szédról mesélne. Vagy a süketné-
ma postásról, a Gerzson bácsiról. 
Meghalt a fia a háborúban, apám öccse. Le-
lőtték az oroszok. A németek. A partizánok. 
Eltűnt. Sokáig nem akarta ezt elhinni. Hogy 
előbb halt meg a fia, mint ő, előbb a gyerek, 
mint az anyja, hogy ez egyáltalán lehetséges. 
Arra jutott, hogy akkor az Úristennek kellett 
megölnie a fiát, másképp ez nem lehetett. 
Szóval végül is elhitte. Egy egész álló napon 
át jajveszékelt és zokogott. Senki nem mert 
hozzászólni. Volt egy pillanat, amikor úgy 
látta, hogy ha a fia meghalt, nincs, akkor az 
Úristen is meghalt, nincs, de azután elmúlt ez 
a pillanat. Amikor elfogytak a könnyei, az erő 
is elhagyta, és két napig egyfolytában aludt.  

Mikor fölébredt, az Isten süketnéma lett. Így 
mesélte, és a homlokomra keresztet rajzolt 
a bütykös hüvelykujjával. Úgy tud mesélni 
az Istenről, hogy fölfoghatatlan lesz, hogy 
az Isten ne volna. Pláne, hogy az Isten meg-
halt volna. Hogy ennek nincs értelme. Azért 
mondtam a szomszédot meg a postást, mert 
azok mindig vannak, látva látjuk. A nagyma-
ma történetei az Istenről – szóval volt bennük 
ez a biztonság, hogy ha már senki sincs, az 
Isten akkor is van. Bár azt, hogy senki sincs, 
nehéz elképzelni. A senkit meg a mindent 
nehéz elképzelni.

Senki, minden, a bátyám szereti a komo-
lyat. A komolyságot. Tervei vannak. Tervez. 
Gondol például a holnapra. Én többnyire 
csak a mostra. Az is olyan sok! Megalapí-
totta a Titkos Kincstárat. Te még kicsi vagy, 
pöcsös, éretlen, de azért beveszlek. Nekem 
két szavazatom van, neked egy. De nem élek 
vissza a helyzetemmel, ígérem. A Kincstár a 
szénapadláson van. Lopni sajnos nem sza-
bad, mert akkor már rég elloptam volna az 
Ágoston bácsi hajhálóját. Micsoda darab! 
Kis szakadás van rajta, és büdös. Savanyká-
san büdös. Nagy fogás volna. Én hoztam az 
eddigi legszebbet, egy léggömböt, egy lufit. 
Piros, fonnyadt léggömb. Olyan, mint egy 
arc, vagy inkább álarc, nagy sebhellyel. Apám 
cigarettájának nyoma. Ivott már, és akkor. 
Nagyot nevetett. Én sírni kezdtem, nem egé-
szen őszintén, de valahogy mutatnom kellett, 
hogy most nekünk, gyerekeknek van iga-
zunk. Van gesztenyénk, régi pénzünk, pengő, 
a traktorról egy fémdarab, biciklinyereg. Meg 
egy pók, keresztespók. De aztán beszáradt. 
Kezdetben döglötten is vad és félelmetes 
volt. Ijesztő. Aztán az idő kiszívta az ijesztést. 
Sokszor eszembe jut a levegő, amely a lég-

gömbben volt. Ha én volnék az 
Isten, mondom a bátyámnak, a 
lufiba bújnék. Mert akkor volnék 
is, meg nem is, látszanék is, meg 
nem is, viszont szállna, aminek 
szállnia kell. De te nem vagy az 
Isten, hanem hülye vagy, azzal 
beledönt a szénába. Pedig akkor 
már erősebb voltam.

Erősebb vagyok, de hagyom. Jó vele bir-
kózni. Átfogja a derekam, mintha táncol-
nánk. Én is tudom azt gondolni, kis hülye. 
Azt nem, hogy én volnék az Isten. Azt sen-
ki se gondolja. Csak a Lucifer. De ki is lett 
lökve az Égből. Taszítva. Jogos. Azt viszont 
gondoltam már, hogy Isten a példaképem. 
Nem mindenben, például a nagymama má-
sik fiát nem kellett volna megölni. Nem szá-
moltam, de legtöbbször az Istenre gondolok. 
Többször, mint a szüleimre, többször, mint a 
játszásra, többször, mint a piros, halott lég-
gömbre. Ki sem mondom, hogy van Isten, 
olyan izgalmas.

Esterházy Péter: 

Egyszerű történet vessző 
száz oldal

(Részletek)
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BARANGOlÁS tÖRtÉNElMÜNkBEN

Az előző héten választ kaptunk arra, hogy 
Vajdaság bizony nem Erdélyben van, de akkor 
hol is van pontosan? Vajdaság Autonóm Tarto-
mány Szerbia északi részén helyezkedik el. Ha 
ránéztek a térképre, jól láthatjátok, hogy három 
nagy földrajzi tájra osztja a Duna, a Tiszta és a 
Száva. A Tiszától nyugatra Bácska található, ke-
letre pedig Bánát. Szerémség a Duna és a Száva 
között helyezkedik el. E három tájegységben 
különböző számban élnek a vajdasági magya-
rok. Szerémségben kevesen, Bánátban többen 
és Bácskában él a legtöbb magyar. Vajdaság mai 
területének különlegessége az, hogy bár történel-
mileg külön fejlődött, mégis sok nemzetiség élt 
ezen a területen.

A 2011-es népszámlálási adatok szerint Vaj-
daságban több mint tíz nemzeti kisebbség él, ösz-
szesen négyszázezren. A mai Vajdaság a második 
világháború után pont ezért jött létre. A második 
nagy verekedés után még nem létezett Szerbia, 
hanem egy nagy országot hoztak létre, amiben a 
délszlávok éltek. Vajdaság létrehozásával az volt 
a cél, hogy az a sok nemzetiség, amelyek ezen 
a területen élnek, ugyanúgy boldogulhassanak  

Jugoszláviában, mint a szerbek, horvátok, szlo-
vének vagy akár a bosnyákok. Miután ugyanis 
a trianoni békediktátummal elszakították ezt 
a részt Magyarországtól, négy nagy területre 
voltak felosztva a magyarok, amit a régiók tér-
képén láthattok. Az elmúlt száz évben azonban 
egyre kevesebb magyar él Vajdaságban, ami több 
indokkal is magyarázható. Többen a háború 

miatt próbáltak szerencsét külföldön, de sokan 
munkát kerestek más országokban, és egy jobb 
élet reményében költöztek el. Ez miatt is alakult 
úgy, hogy Vajdaság térképe egyre kékebb, ami a 
szerbek arányát mutatja a többi nemzetiséghez 
viszonyítva. A magyarokat citromsárgával jelöl-
ték. Jól láthatjátok a térképen, hogy 1910-ben a 
magyarok aránya sokkal nagyobb volt, ekkor 
még 425.000 magyar élt Vajdaságban és körülbe-
lül 500.000 szerb. A 2011-es adatok szerint Vaj-
daságban 1.931.809 lakos él és ebből 1.289.653 
szerb és csak 251.000 magyar.

Vajdaság soknemzetiségének köszönhetjük, 
hogy ma a Vajdaság Autonóm Tartományban hi-
vatalos nyelv a magyar is. A folytatásban ennek a 
területnek a történelméről, a mi történelmünkről 
olvashattok majd a Barangolás történelmünkben 
című rovatban.

Német Klaudió

Mi az a Vajdaság? II.
Mi a nemzetiség?

Képzeljünk el egy iskolát, ahol száz 
diákból nyolcvan csak matematikát tanul, 
mivel ez egy matekos suli, de húsz ember 
mást is tanul. Tízen történelmet, öten ma-
gyar irodalmat, hárman kémiát és ketten 
földrajzot. A matekosok a nagy nemzet, 
ők a szerbek. A maradék húsz diák pedig 
a nemzetiségek. Tehát a nemzetiségek egy 
olyan országban élnek, ahol ők keveseb-
ben vannak, mint ahogy mi magyarok is 
kisebbségben élünk Szerbián belül.

Mi a népszámlálás?
Bizonyos időközönként, például 10 

évenként egy ország felméri, hogy hány 
ember él a határain belül és azoknak mi 
a nemzetisége és vallása. Ezeket az ösz-
szegyűjtött adatokat tudományos kuta-
tásokhoz, illetve gazdasági tervezéshez 
használják.
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MÚLTIDÉZŐ

Jamamoto Iszoroku tengernagy a Japán Császári Haditengerészet fő-
parancsnoka volt a második világháborúban. Érdekes, hogy iskoláit Ame-
rikában végezte. Amikor a japánok arra készültek, hogy durván összekü-
lönböznek az amerikaiakkal, Jamamoto óva intette őket ettől. A többiekkel 
ellentétben ő ismerte Amerikát, és jól tudta, mire képes, ha szorul a kapca.

Miről is volt szó? A terjeszkedő Japánnal szemben az amerikaiak kő-
olaj-behozatali zárlatot vezettek be. Ha nem lesz üzemanyaga, nem tud 
háborúzni, gondolták. Márpedig Japánnak égető szüksége volt az európa-
iak által gyarmatosított országokban lelhető kőolajra. Hogy Japán is be-
leszóljon a kalács elosztásába, annak legnagyobb akadálya az amerikaiak 
csendes-óceáni hadiflottája volt, ezért fére kellett tenni. Ebben a pillanat-
ban két dolognak kell külön figyelmet szentelni. Egyik, hogy az akkori 
Amerika a világ tizedik legnagyobb hadseregével rendelkezett, és árnyéka 
sem volt a mainak. A másik, hogy Japán csak erre az adatra épített, és nem 
vette figyelembe Jamamoto Iszoroku érvelését, aki azt mondta, hogy az 
amcsikkal nem szabad összekülönbözni.

A mindenáron hadakozni akaró, a tényleges dolgok felett elsikló japán 
eszement hadurak mégis a háború mellett döntöttek. Meg akarták semmi-
síteni Amerika csendes-óceáni haderejét, amely akkor Pearl Harborban 
horgonyzott. Igen ám, de az ötezer kilométerre van Japántól... A feladatot 
Jamamoto vállalta, mi több, magának követelte. Bármennyire is ellenezte. 
Ilyen a katonasors.

Alapos tervezés után Jamamoto terveinek megfelelően a japán hajóhad 
odahajózott, a hordozókról felszálló repülők ronccsá verték az amerikai 
flottát. Igaz, hadüzenet nélkül, és egyéb szépséghibákkal, még ha mérta-
ni pontossággal is. Japán örömmámorban úszott. Az egyetlen szomorú 
ember a hadműveletet megtervező Jamamoto volt. „Felébresztettük az 
alvó óriást” – mondta. Amerikaismerőként tudta, mi következik. Bein-
dult a nyersanyagban bővelkedő amerikai hadiipar, amellyel – Jamamoto 
tudta – Japán nem tud lépést tartani. Ráadásul a Pearl Harbor ellen inté-
zett támadás idején az amerikai repülőhordozók nem voltak a bázison.  

Márpedig Jamamoto azt is tudta, hogy a korszerű tengeri hadviselésben 
ezek az úszó egységek képezik a csapásmérés gerincét. A kivívott fölény 
tehát nem fok sokáig tartani.

Amikor az amerikaiak egy vakmerő támadás során bombázták Japánt, 
a császár körül lihegők mélységesen megsértődtek, és elérkezettnek látták, 
hogy felszámolják az amerikai flottát. A feladatot ismét Jamamoto vállalta, 
a cél Midway volt. A haditervet zseniálisan előkészítette. Csak azt nem 
tudta, hogy az amerikiak feltörték a japánok által használt kódot, és ki-
szúrták, hol fognak támadni. Annak ellenére, hogy várták őket, a japánok 
megnyerhették volna a csatát, de a sorsdöntő pillanatokban a parancsno-
koló Nagumo altengernagy kétbalkezes döntései négy repülőhordozó, a 
flotta fő csapásmérő erejének az elvesztését eredményezte. És japán világ-
háborús pályafutása megindult a lejtőn. Amerika ellentámadásba lendült, 
de a zseniális Jamamotótól továbbra is tartottak.

Amikor az egyik megfejtett üzenet alapján tudomást szereztek Jama-
moto utazásáról, beindították a Bosszú hadműveletet, melynek célja Ja-
mamoto meggyilkolása volt. Nagy hatósugarú P–38G Lightning vadász-
gépeket jelöltek ki a hadművelet végrehajtására, hiszen a tengernagyot 
levegőben akarták elkapni. Guadalcanalról 16 Lightning szállt fel, és a várt 
időpontban észlelte azt a köteléket, amelyben a szállítógépet hat Zero va-
dászgép kísérte.

Így, simán elmesélve egyszerűnek tűnik. Tudták, mikor és honnan in-
dult, kivárták, és odacsaptak. De nem így volt. Azért került a választás a 
P–38G Lightning típusú repülőgépekre, mert ezek lerepülhették az 1600 
kilométeres körutat és pót-üzemanyagtartályokkal is fel lehetett őket sze-
relni. Azt ugyanis nem várta senki, hogy a japán kötelék olcsón adja a 
bőrét, ezért üzemanyag-igényes légi harccal is számolni kellett.

Amikor megpillantották a Jamamotót szállító bombázót és annak kí-
séretét, az amerikaiak ledobták tartalék üzemanyagtartályaikat, és meg-
indultak a japán gépek felé. Míg a többi gép a Zerókkal hadakozott, Lex 
Barber hadnagy elcsípte a Jamamotót szállító bombázót. Hajtóművét, 
törzsét és farkát is tűz alá vette 50-es (12,7 mm) kaliberű géppuskáival. A 
gép hamar a Bougainville sziget dzsungelébe zuhant. A roncsra rátaláló 
japánok elmondása szerint Jamamotót ültében érte a halál, keze továbbra 
is markolta katanáját.

Ez volt a háború leghosszabb vadászrepülős elfogóművelete. Egyik 
gépben olyan kevés üzemanyag maradt, hogy egy közeli szigeten kellett 
leszállnia, egy másiknak leszállás közben leállt az egyik hajtóműve. Egyik 
amerikai gépet lelőtték a Zerók, míg a japánok egyetlen vadászgépet sem 
veszítettek. Csak Jamamotót.

Buzás Mihály

A nagyra becsült ellens ég meggyilkolása
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MENŐ FEJEK

A t örténelem sodr ásában
A történelmi események és az ezekhez köthető ismert szemé-

lyek mindig is foglalkoztatták a filmkészítőket. Ebben a számunk-
ban ilyen alkotásokra térünk ki. Például Jeremy Irons főszerep-
lésével és Christian Schwochow rendezésében film készül Robert 
Harris München című könyve alapján. A München 1938 őszén 
játszódik, amikor Adolf Hitler és Benito Mussolini találkozik Ne-
ville Chamberlain brit és Edouard Daladier francia államfőkkel, 
majd aláírják a müncheni egyezményt. Jeremy Irons Chamber-
laint, az Egyesült Királyság miniszterelnökét alakítja. Tim O’Brien 
The Things They Carried című novellagyűjteménye alapján, Ru-
pert Sanders rendezésében és Tom Hardy főszereplésével, pedig 
film készül a vietnami háborúról, amelyben Tye Sheridan, Step-
han James, Bill Skarsgård, Pete Davidson, Ashton Sanders, Martin 
Sensmeier, Moises Arias és Angus Cloud is játszik. Tim O’Brien 
maga is részt vett a háborúban, így a könyve a saját tapasztalatait, 
élményeit is tartalmazza.

Akik a sz abadságra v ágytak
Az 1956-os forradalomról készített dokumentumfilmet Mán-

doki László, avagy Leslie Mandoki, Szabadságvágy címmel, amely 
majd könyv formájában is megjelenik. Mándoki László három is-
mert történésszel, az amerikai Larry Schweikarttal, a német Guido 
Knopp professzorral és Schmidt Máriával, a Terror Háza Múzeum 
főigazgatójával közösen helyezte új megvilágításba az 1956-os 
októberi eseményeket és azok Európára gyakorolt hatásait. A do-
kumentumfilmben korabeli szemtanúk idézik fel az október 23-ai  
eseményeket és az azokat követő történéseket. A szemtanúkon kí-
vül számos politikus és történelmi személyiség, Mándoki László 
munkásságához köthető művész, valamint Charlotte Knobloch, 
a müncheni és felső-bajorországi izraelita közösségek elnöke és a 
2019-ben elhunyt Andrew G. Vajna producer is megjelenik a tör-
ténelmi kitekintőben. A nyilatkozók azt is elmondják, hogy szerin-
tük mit jelent az a szabadságvágy, amiért oly sokan feláldozták az 
életüket.

A brit kir ályi család
Az elmúlt évek egyik legnagyobb sikerű kosztümös tévésoroza-

tának a Netflix The Crownja bizonyult. A brit királyi udvar 20. szá-
zadi történetét feldolgozó széria különlegessége, hogy a főbb sze-
replőket évadonként más-más színészek alakítják. Az új, negyedik 
évadban Olivia Colman formázza meg a brit királynőt. A korona 
ezúttal a hetvenes évek eseményeivel foglalkozik: ekkor lépett be a 
királyi udvar életébe Diana hercegné, és ekkor iktatták be hivatalá-
ba a szigetország első női miniszterelnökét, a Vasladyként is ismert 
Margaret Thatchert, aki szinte azonnal konfliktusba keveredett a 
királynővel, 1981-ben pedig hadat üzent Argentínának a Falkland-
szigetek elfoglalása miatt. Az új évadban Gillian Anderson kelti 
majd életre Thatchert, és elképesztően átalakult a szerep kedvéért. 
Diana hercegnét Elizabeth Debicki alakítja, Helena Bonham Car-
ter pedig Margit hercegnőt.

Animációs formában
Egy másik sorozat is a brit királyi családra fókuszál. Az HBO 

Max The Prince címmel animációs szatirikus tévésorozatot készít a 
hatéves György herceg szemszögéből. A sorozat megalkotója Gary 
Janetti hangján szólal meg György herceg, Orlando Bloom szólal-
tatja meg Harry herceget, Iwan Rheon Vilmos herceget, Condo-
la Rashad Meghan Markle-t, Sophie Turner Charlotte hercegnőt, 
Lucy Punch Kate Middletont, Tom Hollander Fülöp és Károly her-
cegeket, Frances De La Tour II. Erzsébet királynőt, Alan Cumming 
pedig az inast, Owent.

Összeállította: L. M.

Mándoki László

The Prince

Gillian Anderson, mint Margaret Thatcher, a Vaslady,  
A korona című sorozatban
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17

SztÁRVilÁG

Berobbant a BTS
A koronavírus terjedése miatt az idén felvételről 

lehetett kísérni az MTV EMA díjátadóját. Lady Gaga 
kapta a legtöbb jelölést, összesen hetet, és őt követte 
a BTS, valamint Justin Bieber. Az est nagy győztese a 
BTS lett, négy díjjal. Diadalmaskodtak a legjobb dal 
kategóriában a Dynamite című zeneszámmal, ők a 
legjobb együttes, az övéké a legjobb virtuális élő elő-
adás és a BTS-nek van a legnagyobb rajongótábora. A 
legjobb videó kategóriában DJ Khaled és Drake nyert 
a Popstar című dallal, a legjobb együttműködést Karol 
G és Nicki Minaj valósította meg a Tusa dal kapcsán, a 
legjobb előadó Lady Gaga lett, a legígéretesebb új elő-
adó Doja Cat, a legkiemelkedőbb feltörekvő előadó 
pedig Yungblud. A legjobb pop kategóriában a Little 
Mix nyert, az elektronikus zene terén David Guetta, 
a rockban a Coldplay győzött, Hayley Williams a 
legjobb alternatív előadó, Cardi B a hiphopban lett 
díjazott, Karol G pedig a legjobb latin előadó kategóriában. A rendez-
vényen díjat kapott H.E.R. I Can’t Breathe videóklipje is. Meghirdet-
ték a regionális nyerteseket is, Magyarországon a Dzsúdló lett díjazott.  

Az idei rendezvény hivatalos helyszíne London és Budapest volt, úgy 
tudni, hogy Magyarország jövőre is megkapja ezt a lehetőséget, akkor 
már remélhetőleg élőben.

Megtörtént a beiktatás
A járványügyi helyzetre való tekintettel, az idén virtuális ceremónián 

iktatták be a Rock and Roll Hírességek Csarnokába az új kiválasztotta-
kat. Az eredeti tervek szerint május 2-án tartották volna meg a rendez-
vényt, de a világjárvány miatt először elhalasztották, majd pedig virtuá-
lissá tették az eseményt. Minden új tagot a beiktatója, vagyis egy rajongó 
híresség üdvözölt, ezután összeállítást vetítettek a karrierjük fontos 
állomásairól, majd az új tag, vagy ha már nem él, családtagja tartott be-
szédet a távolból. A nemrég elhunyt Eddie Van Halen gitáros emlékére 
is bemutattak egy videót. Az idén a T. Rex, a Depeche Mode, Notorious 
B.I.G., a Doobie Brothers, a Nine Inch Nails, valamint Whitney Houston 
került be a Rock and Roll Hírességek Csarnokába.

Késik az egyik,  
de jön a másik

Lana Del Rey új albuma, a 
Chemtrails Over the Country 
Club eredetileg már szeptember-
ben megjelent volna, de a járvány-
ügyi helyzet áthúzta a számításait, 
így csak valamikor tavasszal adja 
ki. Manapság ugyan nem nagy 
bonyodalomba telik feltenni egy 

albumot a világhálóra, a csúszásra viszont azért kerül sor, mert 
a bakelitlemezeket nyomó cégek tavaszig zárva lesznek. Lana 
Del Rey elmondása szerint több zenész is épp ezért nem tud-
ja betartani a határidőt, mert ugyanakkor szeretné az albumát 
megjelenteni bakeliten és digitális formában is. A bakelitlemezek 
ugyanis a reneszánszukat élik és nagy bevételi forrást jelentenek. 
Lana Del Rey ugyanakkor azzal vigasztalta a türelmetlen rajon-
góit, hogy egy meglepetésalbummal lepi meg őket karácsonyra. 
Ezt az albumot csak digitális formában adják ki és régi amerikai, 
valamint country dalok feldolgozásából fog állni.

Meglepték a rajongókat
A System of a Down amerikai–örmény együttes a világ egyik legegyedibb 

zenekarának számít. Az együttest Serj Tankian, Daron Malakian és Shavo 
Odadjian alapította meg 1994-ben, dobosként Ontronik Khachaturian csat-
lakozott hozzájuk, aki kézsérülés miatt 1997-ben elhagyta a SOAD-ot és John 
Dolmayan lépett a helyére. Az együttes öt lemezt adott ki, a System of a Downt 
1998-ban, a Toxicityt 2001-ben, a Steal This Album!-ot 2002-ben, a Mezmeri-
ze-t és a Hypnotize-t pedig 2005-ben. A SOAD ezek után néhány év pihenőre 
ment, és már csak turnézni tért vissza. Magyarországon legutóbb 1998-ban 
koncerteztek és az idén felléptek volna, a koronavírus miatt azonban lefújták 
ezt a rendezvényt is. Az együttes azonban nemrég olyasmit tett, amiben az 
igencsak hűséges rajongóik már reménykedni sem mertek: két új dalt adtak ki, 
egyik a Protect the Land, a másik pedig a Genocidal Humanoidz.
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BizAlMAS SOROk
Jelige: HD
Kedves Bizalmas sorok!
Hetedikes vagyok! Van egy lány, aki nagyon tetszik, de én nem jö-

vök be neki. Mindig megvárom, hogy felszálljon a buszra és onnan 
biciklivel megyek haza. Próbálok udvarias lenni vele, de hiába, nem 
tudtam még levenni a lábáról. Mit tegyek, hogy megtetszem neki. Előre 
is köszönöm a választ!

Válasz:
Kedves HD!
Az az igazság, hogy ha az eddigi igyekezeted nem hozott eredményt, 

azt jelenti, hogy köztetek nincs meg az a kémia, amit kölcsönös vonza-
lomnak nevezünk. Ha nem veszel észre nála a vonzalomnak, tetszésnek, 
bármilyen jelét is, ha ő durva veled, unatkozik a társaságodban, ha nem 
örül annak, hogy elkíséred a buszmegállóig, akkor sajnos, le kell állnod az 
udvarlással, és békén hagyni ezt a lányt, bármennyire is tetszik neked. Bú-
sulni, szomorkodni szabad, mert ez hozzátartozik a csalódáshoz, ami ért. 
De ha mégis észlelhetőek nála a szimpátiának a jelei, akkor próbálkozzál 
más stratégiával. Pl. a buszmegálló felé félúton, egy Szia! után, hagyd ott, 
és menj a magad útján hazafelé. Ha ezt egyszer-kétszer megteszed, lehet, 
hogy fölkelti az érdeklődését, hogy mi történt, miért nem kíséred a buszig, 
és lehetséges, hogy ezek után, másként viszonyul majd hozzád. Ha ez sem 
jön be, akkor tegyél azért, hogy lekössed magad mozgással, más tevékeny-
ségekkel, és ne siránkozz magadon, mert még csak ezek után jön el az igazi 
nagy szerelmek ideje, hisz előtted az élet.

Jelige: Zizik!
Kedves Bizalmas sorok!
Hetedikes lány vagyok, és van egy barátnőm, akivel osztálytársak is 

vagyunk. Szeretnék neki segíteni. Szerelmes egy fiúba, aki az osztály-
társunk is egyben. Ő általában szemtelen vele és piszkálja. Nem tud 
hogyan rákérdezni a fiúnál, mert attól fél, hogy a többi fiúval kineve-
tik. Kérlek, segíts neki, nagyon szomorú! És ez miatt megromlottak a 
jegyei is. Kérlek Bizi, segíts neki!

Válasz:
Kedves Zizik!
Nagy fába vágtad a fejszédet, ha segítő, vagy éppen „kerítő” szeretnél 

lenni. Amit te megtehetsz az az, hogy a barátnőd mellett vagy jóban-rosz-
szban. Ha jobban belegondolunk, lehetséges, hogy a fiúnál a piszkálódás 
és szemtelenség hátterében szimpátia áll. Gyakran a serdülő fiúk durva-
ság mögé rejtik az érzelmeiket, nem tudnak mit kezdeni a felgyülemlett 
feszültséggel, vagy félnek, hogy ha kimutatják érzelmeiket valaki iránt, a 
társaik majd agyon szekálják őket. Azt is megteheted, ha te magad jóban 
vagy a fiúval, hogy szigorúan négyszemközt, tanuk nélkül, megkérdezed 
tőle, mit gondol, a te barátnőd szimpatikus-e. Szervezzetek az osztállyal 
közös programot, pl. közös sétát a parkban, vagy valamilyen közös játé-
kot, vagy sportoljatok együtt fiúk-lányok. Kosárlabda, két- vagy négy tűz 
között stb. Úgy alakítsátok a csapatokat, hogy a barátnőd és a szimpátiája 
egy csapatot alkossanak, ahol alkalmuk van kötetlenül beszélgetni, hogy 
jobban megismerjék egymást. A többi pedig nem tőled függ. Ha nem jön 
össze a barátnődnek a dolog, ne búsuljatok, mert biztos, hogy hamarosan 
új fiú/fiúk dobogtatják majd meg a szíveteket.

Jelige: Fátyolköd
Kedves Bizi!
Hetedikes lány vagyok. Az idén egy új fiú iratkozott be a nyolcadik 

osztályba. Én pedig szerelmes lettem belé. A gond az, hogy eddig még 
egy szót sem váltottunk, félek közeledni hozzá, mert a többiek cikizni 
fognak miatta. Most még nehezebb lett a helyzet, mert tegnap meg-
kérdezte a legjobb barátnőmet, hogy akar-e vele járni. A barátnőm ne-
met mondott neki, mert neki nem tetszik. Most már kételkedek benne, 
hogy be kell-e egyáltalán vallani neki, mit érzek iránta. Várjak-e vagy 
lépjek?! Segíts!

Fátyolköd

Válasz:
Hallgass a megérzésedre, hogy nem a legjobb pillanat most beszélni a 

fiúnak az érzelmeidről. Félő, hogy nem őszinte érzelemből közeledik majd 
hozzád, mert elutasításban részesült, csalódott, megbántott lehet. Ilyenkor 
keveredik az emberben a fájdalom, a lehangoltság, szomorúság, a düh, a 
harag, és ezek az érzelmek nem a legjobb viselkedés irányítók. A múló idő 
általában segít abban, hogy megoldódjanak a dolgok, tisztábban lássuk a 
helyzetet. Jó lenne, ha a fiúval előbb köszönőviszonyba kerülnél, barátsá-
got kötnél. Fontos, hogy jobban megismerjétek egymást, hogy megtudjad, 
a fiú hogyan gondolkodik és érez veled kapcsolatosan, hogy vonzó vagy-e 
neki egyáltalán. Ha tetszel neki és többet is szeretne, akkor biztosan téged 
is megszólít majd, mint a barátnődet. Addig is, legyél türelemmel, és adj 
esélyt a másokkal való barátkozásnak is. Ki tudja, mit hoz a jövő!

Jelige: Nike
Kedves Bizalmas sorok!
Hatodik osztályos lány vagyok. Óriási a gondom, mert az osztály-

társaim állandóan piszkálnak, mert már �0-es cipőt, pacsnit kell hor-
danom. Nagyon nehezen találok olyan pacsnit, ami tetszik, ami meg 
tetszik, az nagyon drága. (Attól félek, hogy még nagyobb lesz a lábam, 
akkor, hogyan találok majd magamnak nőies cipőket? Hallottam, hogy 
ha kisebb cipőt veszek, az majd összenyomja a lábamat és nem nő to-
vább. Igaz ez? Próbáljam meg én is? Kérlek segíts!

Nike

Válasz:
Először is ne csüggedj, mert mindez azért történik, mert a serdülőkori 

változások tesznek-vesznek benned és rajtad. Sokszor megtörténik, hogy 
előbb a kezek és a lábak növekszenek, meg persze a fül és az orr, ami ide-
iglenes aránytalanságot vált ki a kinézésben. Szerencsére nem maradnak 
így a dolgok!

Amit megtehetsz az az, hogy rendszeresen tornázol és tornáztatod 
(mezítláb) a lábfejedet, lábujjaidat is, hogy elkerüljön a lúdtalp és más láb- 
és talpdeformációk. Fontos, hogy a lábméretednek és lábformádnak meg-
felelő lábbeliben járjál, mert ezzel nagyon sok későbbi fájdalmat, gondot 
előzhetsz meg. Hogy milyen kínszenvedés az, ha nem megfelelő a lábbelid, 
példázza a régi Japán szokás, amikor a nők lábfejét speciális formába kö-
tötték be szorosan, már egészen kicsi koruktól kezdve, hogy kicsi marad-
jon a lábfejük, mert akkor régen, az volt a szépségideál. Mindez szörnyű 
fájdalommal járt! Még szörnyűbb látvány volt, amikor levetették a lábbelit 
és a harisnyájukat! Elég, ha arra gondolsz, hogy milyen érzés volt az, ami-
kor kinőtted a cipődet. Szerencsére más időket élünk! Gratulálok, mert te 
egy normálisan fejlődő, egészséges lány vagy, és a további növekedés és 
fejlődés helyre fogja hozni a dolgokat. Megsúgom, nagyon sok lánynak és 
nőnek kell 40-es és ettől nagyobb számú lábbelit kell hordania, és van na-
gyon sok híres és sikeres topp modell is aki „nagy lábakon él”. Sőt, a jobb 
cipőüzletekben külön részlegen állítják ki a szebbnél szebb „nagy” cipő-
ket. A cikizést pedig ignoráljad, vagy csinálj viccet belőle, nevessél rajta te 
is, és ha nem érik el a várt hatást, hogy te feldühödjél vagy sírjál, le fognak 
róla szokni. Szóval, kényelmes lábbeli, mezítlábas lábtorna, és türelem!

Kérdéseitekre Bori Mária pszichológus válaszol
e-mail: bizalmas.sorok@gmail.com
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fEJtSd MEG!

A POÉN
1. RÉSZE

NITRO-
GÉN

CSILLOG

SAKK-
BAN ÁLL!

SUGÁR

SZÁMÍTÓ-
GÉPES

OPERÁCIÓS
RENDSZER

KERETES

KISSÉ
ECETES

ÍZŰ

VÍZÖZÖN

TOR,
ESZEM-
ISZOM

UGRANI
KEZD!

APA
PÁRJA

SZÉLES
CSÍK

A BANK
KÖZEPE!

ZENTAI
AUTÓJEL

KÖZÉP-
ISKOLA

KING ....
FILMCÍM

RUHÁZAT
RÉSZE

NEWTON

RÓMAI
51-ES

ILYEN,
KÖLTŐI
SZÓVAL

PÁRA!

A CSONT
LATIN
NEVE

NOVEM-
BER

VÉGE!

..KORNÉL
KOSZTO-

LÁNYI
HŐSE

ÁTKAROL
ÁTÖLEL

ZORRO
JELE

FRANCIA-
ORSZÁG

... TIKARAM,
ÉNEKESNŐ

EGY HA-
RAPÁS-

NYI ÉTEL

KÉRDŐ-
SZÓCSKA

AUSZT-
RIA

A POÉN
2. RÉSZE

MAGYAR
"HAGYMA-

VÁROS"
N

FÖLDET
FORGAT

CUCC,
BATYU

KÖTŐSZÓ

AZON-
MÓD

KIS TE-
LEPÜLÉS

RÓMAI 5

JORDÁNIA
FŐVÁROSA

VALJEVOI
AUTÓJEL

TETŐFEDŐ
MESTER

SZAGLÓ-
SZERV

MEGHATÁ-
ROZOTT HA-

LADÁSI
IRÁNY

DEHOGY!

ELŐ-
IDÉZŐ

ÁGNES,
BECÉZVE

AMPER

ABLAK-
ÜVEG-

RÖGZÍTŐ

ELMESPOR-
TOT ŰZŐ

LÓRÁNT
BECÉZVE

IPSZILON

KÍGYÓ-
ZIK

KÉN

BIZMUT

TONNA

MOZGATVA
ALTATJA A

BABÁT

URÁN

ILYEN REN-
DELET VOLT

AZ UKÁZ

A TÁRGY
RAGJA

MATRÓZ-
ITAL

A LÁB
ALJA

KELET

SZEN-
VEDÉS

GYÜMÖLCS

... GYULA,
FILMREN-

DEZŐ
(MAÁR)

A VITA
KÖZEPE!

RÉGEBBI
TÉVÉS BÁB-

FIGURA

A PARKOLÓ
JELE

A HÁZ
KÖZEPE!

OXIGÉN

VALÓ-
SZERŰ

KÖZ-
PONTI

ÉGITEST

ÁZSIAI
ORSZÁG

A PIN-
CÉBE

LEVES-
POR-

MÁRKA

VOLT

TALLIUM

HALKAN
MOND,

SUTTOG

MAGYAR
"ATOM-
VÁROS"

HANGOL A
CICA

GÉPKOCSI,
RÖVIDEN

KÖZÉPEN
SIET!

BELGIUM

ARRA-
FELE!

NEM JÁR
AZ ÓRA

LÓABRAK

HÁLÓBAN
A FOCI

A TÁL
KÖZEPE!

NEM IS
FÖLÉ!

SIEMENS

FÉLÁR!

NÉVELŐ

FÉLFA!

MAJD-
NEM ITT!

VESZTE-
SÉG

A NAGY
VARÁZSLÓ

RÉGI
STÍLUS

SZIA
BABA

ALUMÍ-
NIUM

A MOTOR
RÉSZE!

ELRABLÓ
ELCSENŐ

NULLA

JOLÁN,
BECÉZVE

AZ IDŐ
JELE

LÁNYNÉV E

MEGFEJTÉS: Amikor ezt tanultuk, nálunk nem volt interenetszolgáltatás.
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Hogyan jelzi a tested, ha a szervezeted vas-
szintje egy kicsit alacsony? Összeszedtük a leg-
gyakoribb figyelmeztető jeleket.

1. Fáradtság

A test vasat használ ahhoz, hogy hemog-
lobint állítson elő, ami a vörösvérsejtekben 
található, oxigént szállító anyag. Ha nincs elég 
egészséges vérsejted, akkor kimerültnek érzed 
magad.

2. Csökkent 
koncentrálóképesség

Azoknál, akik vashiányban szenvednek, 
megváltozhat a neurotranszmitterek (kémiai 
hírvivő molekulák, melyek feladata, hogy üze-
netet szállítsanak egyik idegsejttől a másikig) 
szintézise, ami koncentrációzavarhoz is vezethet.

3. Közönyösség

Egy másik jellegzetes mellékhatása annak, 
hogy megváltozott a neurotranszmitterek szin-
tézise. A vashiány okozta apátia bármi és bár-
ki felé irányulhat – barátok, család, munka, de 
akár még a kedvenc sorozatod legújabb része 
sem érdekelhet.

4. Légszomj

Azt vetted észre, hogy amikor az edzőterem-
ben vagy, vagy amikor egyszerűen az autóhoz, 
buszhoz sétálsz, levegő után kapkodsz, hama-
rabb kifulladsz? Ennek oka, hogy ha a véredben 
nincs elég vas, akkor a tested elkezd oxigénért 
éhezni, légszomjat okozva.

5. Szokatlan sápadtság

Mostanában úgy nézel ki, mintha a Twilight 
egyik szereplője lennél? Ez nem jó jel. Arra utal-
hat, hogy a szervezetedben csökkent a véráram-
lás és a vörösvértestek száma.

6. Gondot okoz  
a megszokott edzés

Nehezedre esik megcsinálni ugyanazt a gya-
korlatot, amit hetekkel ezelőtt még simán meg 
tudtál csinálni? Az alacsony vasszint is okozhat-
ja az állóképességed romlását.

7. Izomfájdalom

Az izomlázad tovább tart, mint kellene? En-
nek a kiváltó oka, hogy a szervezetben fellépő 
vashiány megakadályozza az izmaid megfelelő 
regenerálódását, ami fájdalomérzethez vezet.

8. Töredezett körmök

Még a legjobb manikűrös, pedikűrös sem 
tudja elfedni a vékony, töredezett körmöket. 
Ugyancsak vashiányra utal, ha homorúak vagy 
kanál alakúak a körmeid.

9. Gyakori fertőzések

Ha gyakran vagy beteg – főleg ha rendszere-
sen légúti betegségben szenvedsz –, akkor nem 
árt vashiányra is gondolni. (KamaszPanasz)

9 jel, ami vashiányra utal

Valószínűleg egy napot sem bírnál ki a telefonod nélkül, és ezzel 
majdnem mindenki így van. Csakhogy amilyen sokoldalúak és segítő-
készek, olyan ártalmasak is lehetnek.

Megnehezíti a nyugodt alvást
Az elektromos készülékekből kiáramló halvány fény összezavarja a 

hormonjaidat, amitől nehezebben tudsz elaludni. Ezenkívül nehezebb 
elengedned magad, ha percenként csekkolod a képernyőt új üzenete-
kért. A legjobb, ha éjszakára teljesen kikapcsolod, vagy legalább nem 
az ágyad mellett tartod.

Pattanásokat okoz
Biztos hallottad már, hogy a telefonod képernyőjén rengeteg gusz-

tustalan baktérium található, amik átmásznak az arcodra is. Ott bevac-
kolják magukat a bőrödbe, és belőlük lesznek az óriási pattanások és 
mitesszerek. Tisztítsd rendszeresen a képernyőt nedves törlőkendővel, 
és az arcod is simább marad.

Görbe lesz tőle a hátad
Mivel a hátad egyfolytában hajlott, amikor a telefonodat bámulod, 

ennek előbb-utóbb maradandó következményei is lehetnek. Ha rend-
szeresen fáj a nyakad vagy a vállad, valószínűleg emiatt van. Húzd ki 
magad, és lehetőleg szemmagasságban tartsd a telefonodat!

A látásod is rontja
Volt már, hogy egy hosszú sms befejezése után száraznak érezted a 

szemed? Ez hosszú távon akár csúnya fertőzésekhez is vezethet. Egyet-
len megoldás van: nézegesd kevesebbet a képernyőt!

Tönkreteheti a kapcsolataidat
Lehet, hogy úgy érzed, a telefonod megkönnyíti a kapcsolattartást 

mindenkivel, ám hosszú távon tévedsz. Ha nem találkozol velük rend-
szeresen, csak eltávolodtok egymástól. Ápold a barátságokat legalább 
annyira élőben is, mint az interneten!

Csak okosan a telefonnal!
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A közösségi média még ha akaratunkon kívül is, de hatással van min-
dennapjainkra. Vegyük csak például a legújabb igencsak népszerű foglal-
kozást: az influencerekét. Ezek az emberek szinte a nap 24 órájában bete-
kintést nyújtanak magánéletükbe, megmutatva étkezési, szépítkezési, vagy 
öltözködési szokásaikat. Mivel a legtöbb termékről, ruházatról általában 
csak jó kritikát mondanak (főleg, ha ezért némi pénzt is kapnak) bennünk 
is felmerül az érdeklődés az adott dolog iránt. Olykor sikerül olyan ru-
hadarabokat, magunka ölteni, amely az átlagembernek nem biztos, hogy 
eszébe jutna. Mutatunk erre pár példát.

1. Neon, neon, neon
Azt hinnénk, hogy az ezredforduló 

után a neon színek a 90-es években ra-
gadtak és sikerült megszabadulni tőlük, 
de ez nem sokáig maradt így. 2018 körül 
meghódították a neon szettek az Insta-
grammot. Ebben nagy szerepe volt a 
híres nővéreknek, Kim Kardashiannak, 
Kylie és Kendall Jennernek, akik bátran 
öltöttek magukra neon színeket, legyen 
szó születésnapról, vagy bármilyen más 
eseményről. Mivel ezek a szövegkiemelő 
(marker) színek a híres divattervezőket 
is megihlették, a múlt év végére már 
szinte minden divatmárka rendelkezett 
rikító darabokkal.

2. Overál
Ki gondolná, hogy ezek a kezes-

lábas ruhák is sokat köszönhetnek 
a hírességeknek? Pedig bizony ők 
azok, akik újra élesztették az overál-
divatot. Manapság nem igazán lehet 
olyan gálát, díjátadót, vagy egyéb 
eseményt megemlíteni, ahol ne vett 
volna részt egy kezeslábas egyberu-
hát viselő nő. A képeiket nézegetve, 
pedig mi is kedvet kapunk magunk-
ra ölteni ezt a furcsa viseletet, mert 
bizony vannak gyönyörű darabok. 
Miután pedig magunkra vettük 
életünk overállját, elég gyorsan ki 
is ábrándolunk belőle, mert a mos-
dóban érhet pár kellemetlen pillanat 
bennünket. Talán erre szokták azt 
mondani, hogy „ a szépségért meg 
kell szenvedni?!”

3. Állatminta
A 2010-es évek elején minden, 

de minden párducmintás volt.  
Na úgy tűnik, hogy a 2020-as évek-
ben sem volt ez máshogyan. Annyi 
változással talán, hogy a párducmin-
tához csatlakozott még a kígyóminta, 
zebraminta és újdonságként a boci-
minta is nagyon trendi lett, gondol-
junk csak a manikűrdivatra.

4. Csatok
Frizuratippekért sem kell 

másokhoz fordulnunk, az influ-
encerek e téren is naprakészek. 
Visszatekintve az alsó osztályos 
énünkre, amikor a rózsaszín 
csat, csak abból a okból volt 
feltűzve, hogy ne lógjon a sze-
münkbe a hajunk, nem gon-
doltuk volna, hogy ez egyszer 
abszolút divat lesz.

5. Batikolt minta
Ahogy egyre menőbb lett a 

„home made”, saját kezűleg készí-
tett, illetve díszített ruha, úgy jött 
divatba a batikolt minta is. A fe-
hérítőszerrel fehérített ruha, illet-
ve festékkel színezett felső az idén 
nagyon népszerűek voltak. Talán 
abban rejlik különlegessége, hogy 
egyediséget tükröz, hiszen nincs 
két egyforma darab.

 eve

Szólásmagyarázat

Lássuk a medvét!
Azt fejezik ki vele tréfásan, hogy térjünk a lényegre, lássuk a dolog 

velejét! A szállóigeszerű közmondásnak két forrása is lehet. Az egyik 
szerint a múlt század elején igen népszerűek voltak az olyan heccek, 
vagyis előadások, melyeken kutyákat uszítottak egymásra vagy va-
lamely fogságban tartott vadállatra, farkasra, vaddisznóra, főképpen 
azonban medvére. A közönség számára olyan vonzóak voltak ezek a 
látványok, mint a bikaviadalok vagy a lóversenyek. A másik ok: 1833 
és 1839 között magyar színpadokon gyakran játszották Alois Gleich 
Albert der Bär, oder die Weiber von Weinsberg című darabját, melyet 
magyarul Toldi Miklós és a kőszegi hős asszonyok címen adtak elő. És 
melynek címlapján a Medve Albert név is szerepelt. Feltehető, hogy az 
előadás közben, Toldi Miklós szóáradatát félbeszakítva, elhangzott a 
türelmetlen közbekiáltás, amellyel egyrészt a színpadon említett Med-
ve fellépését, másfelől a heccekből közkedvelt medvét követelték.

Az új generációs divatdiktátorok
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Nemcsak fegyver, nélkülözhetetlen szerszám is a macs-
ka borotvaéles karma. Fára mászik, fog vele. A gazda leg-
nagyobb bánatára, a cica karma „íróeszközként” is szolgál, 
amellyel bizony otthagyhatja névjegyét a lakás bútorzatán. 
A karom nagy biztonságot nyújt az állatnak, ha harcra 
kerül a sor. A megvillantott karmok látványa az ellenfelet 
arra kényszeríti, hogy kétszer is meggondolja: érdemes-e  
belemennie a kétes kimenetelű csatába. A macskafélék 
gondosan ápolják körmeiket. Állandóan nyalogatják, az 
elöregedett részeket leharapják, hogy friss, erős karom nő-
hessen. Sok macskatulajdonos panaszkodik, hogy kedven-
ce játék közben egyszer csak kiereszti karmait. Ennek oka 
leggyakrabban az, hogy a macska annyira belefeledkezik 
a mókába, hogy képes azt véresen komoly harcnak venni. 
Az is lehet azonban, hogy a gazda egy hirtelen mozdulattal 
valóban ráijesztett, s védekezésként készült fel egy esetleges 
támadásra. A gazdának tudnia kell, hogy mikor van mérges 
kedvében a cica. Ilyenkor jobb békén hagyni.

Már az ősember is evett folyékony ételt, ami lényegében híg zöld-
ségleves volt. Az agyagedényben felforrósított vízbe beletette a répát, 
hagymát, gyökeret, s némi sót, ha hozzájutott. Innen már csak egy 
ugrás volt a gondolat, hogy húst, halat szintúgy aprítani lehet a rotyo-
gó lébe. Ezzel meg is születtek az első húslevesek. Az ókori görögök 
az angolnalevest kedvelték leginkább. Az antik Rómában a reggelit 
– amely többnyire pár falat borban áztatott kenyérből állt – és a so-
ványka ebédet állva fogyasztották el. Teríteni csak este volt szokás, így 
inkább vacsorára ettek levest, akkor viszont megadták a módját. Ang-
liában is a rómaiak gazdagították igazán a levesek tárházát. Ők vittek 
ugyanis oda először póré- és vöröshagymát, sárgarépát, fokhagymát, 
mentát és még sok más levesbe való fűszert, zöldséget. A középkorban 
a húslevest nem vízből, hanem borból főzték, s borsó- vagy babpürére 
öntve tálalták. Bor helyettesítette akkoriban a vizet a franciák híres 
hagymás hallevesében is, amelynek újabb változatát tengeri halleves-
ként kínálják ma Nizzában. Az újkor elején fahéjjal főzték a tyúklevest, 
tojássárgájával és cukorral ízesítve. De csak a gazdagok konyhájában. 
A szegények ugyanekkor töklevest ettek, amelyet belekevert babpüré 
tett táplálóbbá. Spanyolországban évszázadok óta kedvelik a csicseri-
borsóból és barna vagy fehér babból készült sűrű leveseket. Francia-

országban a húslevesbe nem tesznek sáfrányt, viszont azzal ízesítik 
a provence-i hallevest. A magyar polgári konyha húsleveseiből sem 
maradhatott ki egykoron a sáfrány, a híres magyar lakodalmi levesek-
ből pedig a honi kertekben termő sáfrányos szeklice. A rántást és a ha-
barást csak a 17. században találták fel. Ezt megelőzően a mártásokat, 
leveseket kenyérrel és péppé zúzott mandulával sűrítették. A maihoz 
hasonló leveskocka már 1886-ban kapható volt. A zacskós levest szin-
tén ebben az időszakban Julius Maggi találta fel.

1885-ben XII. Alfonz spanyol király látogatást tett egy kolerakór-
házban, majd hazatért, hogy családja és udvaroncai körében megva-
csorázzék. A véletlen úgy hozta, hogy éppen tizenhárman ültek az 
asztalnál. „Az utolsó vacsorán is tizenhárman voltak – szólalt meg 
vészjósló hangon őfelsége. – Vajon ki az közülünk, akiért először jön 
el a halál?” Érte jött el. A tizenharmadmagával elköltött vacsora után 
13 nappal elvitte a kolera. Mi sem természetesebb, mint hogy a do-
lognak híre kerekedett, és a 13-as számot baljós előjelnek, szerencsét-
lenség hírnökének kezdték tekinteni. Hiszen köztudott, hogy a bibliai 
utolsó vacsora után ketten is meghaltak – Krisztus és Júdás –, és a 
13. vendég okozta a bajt Csipkerózsika meséjében is. A sok pletyka 

következtében a babonás em-
berek szerencsétlen számnak 
tartják a 13-as számot ma is; 
másoknak viszont éppen ez 
a szerencseszámuk. Richard 
Wagner például valósággal 
rajongott a 13-asért, amely 
valóban nagy szerepet játszott 
az életében. 1813-ban született, 13 
betűből áll a neve, 13 zenedrámát írt, és 
pályája számos sikere fűződött különböző hónapok 13. napjához.

Szerencsétlen-e a 13-as szám?

A leves kultusza

Macskakarom
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MilYEN SPORtOt VÁlASSzAk?

A tenisz az egyik legnépszerűbb sport. A 
játékot a teniszpályán két elkülönített térfélen 
játssza teniszütővel és teniszlabdával – egyéni 
mérkőzés esetén egy-egy játékos, páros mér-
kőzésen két-két játékos. A cél az ellenfél tér-
felére ütni a labdát úgy, hogy azt ő ne tudja 
szabályosan visszaütni.

Szabályos ütés, ha a játékos a labdát maxi-
mum egy lepattanás után visszaadja az ellenfél 
térfelére úgy, hogy a saját térfelén már nem pat-
tan le, és az ellenfél térfelén a pályára esik.

A teniszpályának szigorúan meghatározott 
méretei vannak. A pálya teljes hossza 23,77 mé-
ter. Egy-egy térfél 11,89 méter hosszú. A pálya 
szélessége egyéni mérkőzés esetén 8,23 méter. 
Ekkor a pálya két szélén található 1,37 méteres 

folyosók nem számítanak a pályába. Páros játék 
esetén a két folyosó is érvényes: ekkor a pálya 
szélessége 10,97 méter. A pálya borítása külön-
böző lehet (salak, fű, kemény, szintetikus), és ez 
sok tekintetben befolyásolhatja a játékot.

A teniszben használatos alapvető ütések a kö-
vetkezők: adogatás, adogatás-fogadás, alapüté-
sek, röpte, lecsapás. Egy teniszmérkőzés lab-
damenetekből, játékokból (game), játszmákból 
(szett) áll. Általában két nyert játszma jelenti a 
mérkőzés megnyerését. A hivatalos teniszmecs- 
cseket játékvezető irányítja, a vonalakat pedig 
vonalbírók figyelik, akik, ha a labda kint van, 
outot kiáltanak. A teniszmeccs menete, hossza 
szigorú szabályokhoz kötött.

Eredete
A tenisz egy francia eredetű ütős labdajáték 

(jeu de paume) angolok révén továbbfejlesztett 
változata. A források szerint 1858 és 1870 között 
jött létre mai formájában, melynek szabályait 
Walter Clopton Wingfield angol őrnagy alakí-
totta ki. Az első tenisztornát 1876-ban rendez-
ték meg Angliában. A modern, professzionális 
tenisz 1968-ban, az „open erá”-val (hivatásos, 
profi kor) kezdődött. Az év négy legnagyobb 
tenisztornája, a Grand Slam-versenyek megnyi-
tották kapuikat a hivatásos teniszezők előtt is. 
A sport lépésről lépésre amatőrből profivá vált. 
Ekkortól tekinthetjük a sportot modernnek, 
s ekkor kezdődik meg a statisztikák, rekordok 
számontartása is. A férfi és női tenisz legfőbb 
célja a Golden Slam elérése lett: egy naptári 
éven belül megnyerni mind a négy Grand Slam-
tornát (Ausztrál Nyílt Bajnokság, Francia Nyílt 
Bajnokság, Wimbledon, Amerikai Nyílt Baj-
nokság).

A Nemzetközi Tenisz Szövetséget (ITF) 
1913-ban alapították, és jelenleg az egyik leg-
több tagországgal rendelkező szervezet, tagor-
szágainak száma meghaladja a 200-at.

KINEK AJÁNLOTT?
A tenisz egy életre szóló sport, nagyszerű 

játék bármilyen korú, nemű, mozogni vágyó 
ember számára.

MILYEN KÉPESSÉGEKET 
FEJLESZT?
•  Robbanékonyság,
•  kitartás,
•  rugalmasság,
•  szívósság,
•  találékonyság.

ELŐNYÖK  
ÉS HÁTRÁNYOK

Nagyszerű élményt nyújt a játék, ha elsajá-
títottad az alapelemeket. Megtanít koncentrál-
ni, küzdeni. Hátránya, hogy versenysportként 
sokba kerülnek a rendszeres edzések, illetve a 
versenyek.

MIKORTÓL AJÁNLOTT?
4-5 éves kortól űzhető, pár évvel későbbtől 

már versenyszerűen is. 16–20 éves korban már 
elérhető és akár 35 éves korig fenntartható a ma-
gas szintű teljesítmény. Szabadidősportként, lé-
vén egészséges és szórakoztató, gyerekkortól idős 
korig űzhető és ajánlott. (sportágválasztó.hu)

Teniszlabda története
A legrégibb tömörgumi labda 3500 éves. 
A mayák ismerték a gumifát és a nedvét, 
a kaucsukot, és azt természetes savas fo-
lyadékkal keverve tömör labdát tudtak 
készíteni, amelynek súlya 3-4 kg volt.

A szó eredete
A középkorban, amikor a franciák ütőlab-
dajátékot játszottak (még gyakran puszta 
kézzel vagy bőrkesztyűvel), az adogató 
gyakran elkiáltotta magát, amikor oda-
ütötte a labdát ellenfelének: Tenez! (’fog-
ja!’). A tenir ige felszólító alakját a korabe-
li franciában így ejtették: „tenéc”.

A tenisz
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 ViHOGi 

Tanár és Julius Ceasar
Tanár keményen udvarol Szandikának, mire 

Szandika így szól:
– Mit akar, tanár úr, öreg maga már hoz-

zám.
– Ugyan Szandikám, honnét veszed, hogy 

öreg vagyok?
– Hiszen maga mondta az imént, hogy már 

Julius Caesart is tanította.

Könyvritkaság
– Mi a könyvritkaság??
– Mit tudjam én? Na mi?
– Az a könyv, amelyet kölcsönadtál és vissza 

is hozták.

Állatkert
A férfi elmegy a lakásszövetkezet intézőjé-

hez:
– Könyörgöm, segítsen… A nejem huszon-

öt macskát tart a házban, meg sem lehet lenni 
azoktól a dögöktöl, a szagról nem is beszélve!

– Akkor szellőztessen ki! Az nem jó?
– Na persze! Hogy aztán kirepüljön 12 kaná-

rim és 9 papagájom?

Szóviccek
– Miért ejtette le az elefánt a banánt?
– ???
– Mert az elefánt nem felejt.

n

Amit a hajszárító kifúj, az a hajcihő.
n

– Mit eszik a Terminátor?
– ???
– Gépsonkát

n

– Mit iszik a magányos ember?
– ???
– Egyedüllét.

n

– Az a piros táska kié?
– Mikié.
– Az a piros táska kié?
– Mikiéé.
– Az a piros táska kié?
– Miklósé.

n

– Miért buta a fa?
– ???
–Mert esze ágában sincs.

Kopp-kopp Balázs
– Miért esett ki Balázs a hintából?
– ???
– Mert sajnos nincs keze…
– Kopp-kopp
– Ki az???
– Hát nem a Balázs….

Elvont dolog
A tanár az suliban az elvont dolgok fogalmát 

magyarázza:
– Elvont az a dolog, amit nem tudunk ke-

zünkkel megfogni. Na Pistike, mondj egy pél-
dát!

– Például egy izzó vasdarab.

Aranyhal
Akkora álmaim vannak, hogy amikor ezt 

elmeséltem az aranyhalnak azt mondta: inkább 
süssem meg.

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

Fáradt
Mi az abszolút udvariasság?
– ???
– Ha valaki a fáradt olajat hellyel kínálja.

Élet és halál
– Ki az abszolút autóversenyző?
– ???
– Aki az életét és a halálát is egy lyukas gu-

minak köszönheti.

Taxisok egymás között
Taxisok egyik délután éppen az uzsonnáju-

kat fogyasztják.
Az egyik „nagy öreg” odaszól az egyik kezdő 

kollégának:
– Hallom, ma megint úgy jártál, mint a 

templom toronyórája.
– Én? – kérdezi értetlenül a fiatal taxis. – Ezt 

mire mondja?
– Hát, tudod, már az is elütötte ma a kettőt.

Dugó
Forgalmi dugó van a hídon, a sor csak lé-

pésben halad. Egy türelmetlen utas így szól a 
taxisofőrhöz:

– Mondja, nem tudna egy kicsit gyorsabban 
menni?

– Én tudnék, – válaszol a taxis. – De nem 
hagyhatom itt az autómat.

Látási viszonyok
Egy hivatalnok épp dicsekszik kollégáinak:
– Képzeljétek! Tegnap megbüntetett egy 

rendőr!
– És miért? – Kérdezi érdeklődve a másik?
– Hát ezért, mert a Trabantommal nem a lá-

tási viszonyoknak megfelelően hajtottam.
– Igen? Mit nem láttál?
– Mit, mit? Hát a rendőrt!

Veszély
Az út szélén lévő fa egyik ágán van egy ma-

dárfészek.
Az apa veréb tanítja a fiát:
– Jól jegyezd meg fiam! Nemcsak a kóbor 

macskák, hanem az úton közlekedő autók is 
veszélyesek.

– Tudom apa! – feleli helyeslően a kis ma-
dárfiú

– Tegnap is megpróbált az egyik felmászni 
a fára!
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tÖRÖM A kOBAkOM
Megfejtés:

Játsszunk egyet! – tíz arc, pontosabban profil van a faágak 
közé elrejtve.

Találd ki az előtagot… – 1. mosó, 2. por, 3. toll, 4. Só

Neveket keresünk! – Pista, Tamás, Piroska, Bandi, Ede, Antal, 
Kata, Ica, Sándor, Konrád, Laci…

Biliárdgolyók – Az első mérés: – Először hármas csoportokba 
osztom a golyókat, és a mérleg két tányérjára helyezek egy-
egy hármascsoportot. Ha a mérleg elbillen, akkor tudom, 
hogy melyik csoportban van a nehezebbik golyó. Ha viszont 
nem billen el, akkor az asztalon lévő csoportban van. A má-
sodik mérés: – Veszem a nehezebbik csoportot – már csak 
ez érdekel –, és két golyót (mindegy melyiket) a mérlegre 
helyezek, egyet-egyet egy tálkába. Ha a mérleg elbillen, ak-
kor megvan a nehezebbik golyó. Ha nem billen el, akkor az 
asztalon lévő a nehezebbik.

Tudod-e, hogy...?
...a hőt és az elektromosságot minden fém közül az ezüst 
vezeti a legjobban.

...a kuktafazekat Denis Papin francia fizikus találta fel több 
mint 300 évvel ezelőtt.

...a nyelvújítás korában a kerékpárt egyenbillengészeti kör-
duplánynak nevezték.

...a hó azért látszik fehérnek, mert minden létező természe-
tes anyag közül a legtökéletesebben veri vissza a fényt.

...Miki egér eredeti neve nem Miki volt, hanem Mortimer.

...Anna Ivanovna orosz cárnő 1740 telén Pétervárott jég-
palotát építtetett, amelyben nemcsak a lépcsők meg a falak 
készültek jégből, de a bútorok meg a szobrok is. ...az ember 
leggyorsabban mozgó „testrésze” a szemhéj. Lehunyása és 
kinyitása mindössze egy tizedmásodpercig tart.

Játsszunk egyet!

Nem fogsz hinni a szemednek, ha jobban szemügyre veszed ezt a kissé morcos, 
csupasz fát! Ha jobban megfigyeled, akkor emberi arcokat fedezhetsz fel a vo-
nalak mentén. Szinte minden ember felfedez rajta négy arcot. De ha alaposab-
ban szemrevételezed, akkor vajon neked mennyi arckép rajzolódik ki rajta?

Nyelvtörő
n Arad alatt van Tas laka, hatalmas falakkal, nagy vas lakattal.  
A hatalmas falakat Tas apja rakatta. Tas anyja hatalmas 
alma halmazt raka az asztalra. A hat kamasz fakanalakkal,  
vaskanalakkal apasztja a hatalmas alma halmazt.

n A kerületi kerülgető kerülgetné a kerületi kerülgetendő 
kerülgetni valót, de a kerületi kerülgetendő kerülgetni való 
kerülgeti a kerületi kerülőt.

n Egy pocin pöckölt pocok pocinpöckölte a pocin pöckölt 
pockot, mert a pocin pöckölt pocok pocinpöckölte a pocin 
pöckölt pockot.

n A szamárnál szomorúbb Szemere sem szerzett hamarabb 
szamárfi szamarat szomorú szamara számára, ezért sok  
szomorú szamárkönny szemerkélt a szamárnál szomorúbb 
Szemere szomorú szamra szeméből.

n Károly kocsisom két karja. Kedves Kálmán, küldj két kiló 
kámfort Károly kocsisom karjának kigyógyítására.

Találd ki az előtagot,  
amely minden utótaghoz illik!

1.      ….gép               ….medve        ….szappan        …. por

2.      ….rongy           ….zsák            ….törlő              ….szívó

3.      ….tartó             ….párna         ….szár                ….zseb

4.      ….barlang        ….pipa            ….tartó              ….kristály

Neveket keressünk!
Az alábbi szövegben kilenc gyerek nevét rejtettük el. Keresd meg őket! Az 
ügyesebbek lehet, 13-at is találnak. Hasznos tanács: ne csak egy szón belül 
keresd a nevet!

Tegnap is tavaszias, enyhe szellő fújt. A más napokon rádiót hallgató gyerekek 
piros kabátban, dideregve, de vígan talpaltak a tarka réten. Hátul a cica is 
feküdt a hasán, dorombolt.

Biliárdgolyók
Kilenc teljesen egyforma biliárdgolyó van egy asztalon. Az egyik egy-két 
grammal nehezebb, mint a többi nyolc. Kéttányéros mérlegünk van, és csu-
pán két mérési lehetőség áll rendelkezésünkre ahhoz, hogy biztosan megtud-
juk, melyik a nehezebbik golyó. Hogyan járunk el?
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Tartomány

A Jó Pajtás megjelenését támogatja:

Magyar Nemzeti 
Tanács

Mai számunkban közöljük a téli nyereményjátékunk első szelvényét, 
amit csak ki kell tölteni és megőrizni. Minden héten egy-egy szelvényt 
közlünk egészen december 17-éig. Gyűjtsd össze a szelvényeket, töltsd 
ki, zárd borítékba, címezd meg és küldd el címünkre: Jó Pajtás, 21000 
Novi Sad, Vojvode Mišića 1.

Az utolsó szelvény megjelenése után várjuk a borítékba zárt kitöltött 
szelvényeket, melyeknek legkésőbb január 10-éig kell szerkesztőségünk-
be érkezniük ahhoz, hogy dobozba kerüljenek és részt vegyenek a sor-
soláson. A sorsolás eredményét a január 21-én megjelenő számunkban 
tesszük közzé.

A következő értékes nyeremények várnak rád:
– egy Capriolo kerékpár
– három Blueberry füllhallgató
– két USB-adathordozó
– két féléves Jó Pajtás-előfizetés
– három Jó Pajtás-falinaptár Jó Pajtás feliratú bögrével és tollal.
Sok szerencsét minden játékos kedvű olvasónknak!

JÁTSSZUNK EGYÜTT!

Nyerj kerékpárt a Jó Pajtással!

A 33. számunk nyereménykérdésé-
nek megfejtése nem más, mint a gom-
bostű.

A szerencsés nyertes:
Drobina Márk, 2. osztály, Sonja 

Marinković iskola,  Újvidék.
E heti nyereménykérdésünk a követ-

kező:
Lába van, és mégse jár,
víz felett visz, nem madár,
nem rab, mégis láncot hord,
s minden utat összetold.
Mi az?

A helyes válasszal  
könyvet nyerhetsz!

1. SZELVÉNY
Mikor van Luca napja?

_________________________________________

Név: ...........................................................................

Osztály, iskola, helység: ................................................

.....................................................................

A helyes választ leg-
később november 25-éig 
küldd el címünkre. Levél-
címünk: Jó Pajtás, Vojvo-
de Mišića 1., 21000 Novi 
Sad. A választ elküldheted 
a jopajtas.szerk@magyar-
szo.rs e-mail-címünkre is. 
A neved mellett írd meg az 
iskolád nevét, az osztályt és 
a lakcímedet!


