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A latin eredetű szó (adventus) megérkezést, 
eljövetelt jelent. A Jézus születésére való vára-
kozás, a felkészülés, a reménykedés időszaka.  
Az András napjához legközelebb eső vasárnap 
és a december 25-e közötti négyhetes időszak 
a karácsonyra való lelki felkészülés ideje. Az 
idén november 29-én kezdődött.

Eredete
Valamikor éjféli harangszó hirdette az ad-

vent, valamint az egyházi év kezdetét. Eredete 
az 5-6. századra nyúlik vissza, ebben az időben 
az emberek szigorú böjtöt gyakoroltak. Nap-
felkelte előtt hajnali miséket tartottak, ame-
lyeket „angyali misének”, „aranyos misének” is 
neveztek. 1611-ben a nagyszombati zsinat ad-
vent első vasárnapjától vízkeresztig megtiltotta 
az esküvőket, zajos mulatságokat.

Adventi koszorú
Az adventi koszorú hagyománya ősi idő-

ket idéz, kapcsolatban van a téli napforduló 
szokásaival. A koszorú első nyomait a néprajz-
kutatók északon, a Keleti-tenger partvidékén 
és szigetvilágában találták meg. Fűzfavessző-
ből koszorút fontak és örökzöldet csavartak 
köré. Ez a szokás később Európa más vidé-
kein is meghonosodott. A valódi adventi ko-
szorú készítése a 19. században jött divatba. 
Egy hamburgi lelkész otthonába hatalmas 
fenyőkoszorút erősített a mennyezetre, me-
lyen 24 gyertya volt, minden adventi napra 
egy-egy. Később az egyszerűség kedvéért csak 
négy gyertyát helyeztek el a koszorún. Minden 
adventi vasárnapon eggyel több gyertyát gyúj-
tottak meg. A gyertyákat vörös és aranyszala-
gokkal, az élet és a fény jelképével díszítették.

Karácsonyfa
Az adventi időszak másik jellemzője a ka-

rácsonyfa, melyet Jézus születése napjára szo-
kás felállítani és feldíszíteni. Az első gyertya-
fényes karácsonyfa története állítólag Luther 
Márton nevéhez fűződik. Amikor karácsony- 
este kint járt az erdőben, és gyönyörködött a 
hódíszekkel teleaggatott fenyőfákban, miután 
az élményt képtelen volt szavakba önteni, egy-
szerűen bevitte a szobába az egyik fenyőfát, 
gyertyákkal világította ki, és így ünnepelték, 
talán először fenyőfával, Krisztus születését.

Advent időszakába léptünk! Várd a 
karácsonyt a Jó Pajtás adventi naptárá-
val!

A 27. oldalról vágd ki lapunk adventi 
naptárát, helyezd el az ábrákat külön-
külön egy kartonon. Gombostűvel vagy 
ragasztóval is rögzítheted a képecskéket. 
Készíts apró meglepetéseket minden 
napra, és tedd melléjük a hangulatos  
képeket!

Készülodés adventre
,,
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Ebben a rovatban minden héten a filozófia egyes 
részproblémáival foglalkoztunk anélkül, hogy feltettük 
volna a kérdést: minek egyáltalán a filozófia? Mi értel-
me van filozófiával foglalkozni? Mivel ez magában is 
egy filozófiai kérdés, érdemes elgondolkodnunk rajta 
egy kicsit. Szerinted mi a filozófia? Vagy mit csinálnak, 
mivel foglalkoznak a filozófusok?

A filozófiával kapcsolatban az embereknek általá-
ban nagy, megválaszolhatatlan kérdések jutnak az eszé-
be, mint: Mi az élet értelme? Szabadok-e a döntéseink? 
Létezik-e Isten?

Sokan vannak azon a véleményen, hogy ezek a fi-
lozófiai kérdések nem vezetnek sehová, időpocsékolás 
velük foglalkozni, mert semmilyen kapcsolatuk nincs a 
hétköznapok problémáival. A filozófia kérdései mélyek 
és komplexek ugyan, de alapvetőek – sok filozófiai kér-
dést mindannyian felteszünk magunknak. A Google 
minden évben nyilvánosságra hozza, melyek voltak a 
keresőjébe világszerte leggyakrabban beírt kérdések, és 
már évek óta a toplistában szerepel két filozófiai jellegű is:

Mi az élet értelme? Ki vagyok én?
Azért azt könnyen beláthatjuk, hogy valószínűleg 

nem a Google a legjobb hely arra, hogy ezekre a kérdé-
sekre megtaláljuk választ – de azért az is világos, hogy 
többen töprengenek filozófiai kérdéseken, mint azt el-
sőre gondolnánk.

A filozófia nem kínál ezekre a kérdésekre adott 
válaszokat, inkább arról a folyamatról szól, ami során 
ezeket a válaszokat megpróbáljuk magunknak megta-
lálni, arra szólít fel, hogy tedd próbára az értelmedet, 
filózd ki magadnak ahelyett, hogy kérdések nélkül, va-
kon elfogadj nézeteket, tekintélyeket. Csak azért, mert 
egy nézet éppen populáris, vagy régóta elfogadott nem 
jelenti azt, hogy morálisan vagy racionálisan igazolt 
is. A dolgok mélyére nézni és filozófiával foglalkozni 
nagyon nehéz és sokszor idegesítő is, de ugyanakkor 
megvilágító és felszabadító lehet.

November 19-én ünnepeltük a filozófia világnapját.
Tóth Tamara

2, 3, 2, 3, 1. Ezek Bence barátom 
jegyei akkor, amikor be kell járnunk 
a suliba. 5, 4, 5, 5, 5. Ezek Bence ba-
rátom osztályzatai, amikor digitális 
távoktatásban vagyunk. Nemcsak ne-
kem, a szülőknek, de a tanároknak is 
elég feltűnő a különbség. Persze, Bence 
egyáltalán nem buta gyerek. Bizonyítja 
ezt az is, hogy az online tanítás során 
jobbnál jobb puskázási módszereket 
talál ki, és hiába próbálja a tanító néni 
lefülelni, egyszerűen nem megy neki. 
Bence minden második héten beszá-
molót tart a fiúknak, hogyan csapta be 
éppen a rendszert. A legtöbbször vagy 

a számítógépére, vagy a mobiltelefon-

jára ragaszt apró papírdarabokat, 
így akármerre forgatja is a kamerát a 
tanító néni kérése szerint, semmi kü-
lönöset nem lehet észlelni. Bence ügye 
állítólag már az osztályozó gyűlésen is 
napirendre került, de a komoly vádakat 
bizonyíték hiányában ejtették.

Szerintem Bencén kívül úgy igazából 
már nem sok mindenkinek tetszik ez az 
online oktatás. Az elején még érdekes 
volt, de most már nagyon unom, és va-
lószínűleg a tanítók is. A legszomorúbb 
dolog ebben az egészben, hogy anyu, 
sőt még apu szerint is magát csapja be 
a diák, ha puskázik, mert később nem 
a jó jegy fog számítani, hanem maga a 
tudás. Én igyekszem becsületes lenni, 
és igenis értékelem azt az időt, amit a 
tanító néni virtuálisan ránk szán. Ti is 
figyeljetek az órákon, mert később még 
jól jöhet!

Írjatok, jelentkezzetek!
Oldalaink nyitva állnak előttetek. Mindegyikhez hoz-

zászólhattok, minden rovathoz kérdéssel, kéréssel, javas-
lattal fordulhattok: 

– Küldjetek sok-sok rajzot, fogalmazást, verset a  
Rügyfakadásba;

– Írjátok meg, mi érdekel legjobban benneteket a tör-
ténelemmel, földrajzzal kapcsolatban;

– Küldjétek el az iskolátokban, közvetlen környezete-
tekben történő eseményekről szóló híreket, tudósításokat;

– Adjatok tanácsot Jusztikának;
– Próbáljátok megfejteni a rejtvényeket, fejtörőket;
– Kutassatok és válaszoljatok nyereményjátékunkban 

feltett kérdésre.
Tegyük közösen olyanná a Jó Pajtást, hogy nektek is, 

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

jopajtas.szerk@magyarszo.rs.

Eztfilózdki!

Minek a filozófia?

Vincent Van Gogh: Váza tizenkét napraforgóval (1889)

Vincent Van Gogh holland festő és grafikus volt. A művész összesen hét  
napraforgós csendéletet festett. Lehet, hogy első pillantásra úgy tűnik, Van Gogh 
könnyedén lefestette a formákat és színeket, valójában az antik szépségeszmény  
szigorú szabályait követte. A virágfejek spirális mintájában visszaköszönnek például  
az aranymetszés szabályai.

Figyeld meg a napraforgót, amelynek a magját sokan szívesen rágcsálják.  
Milyen formájú a tányérja? Hogyan sorakoznak a szirmok és a magok? 

Milyen szabályosságot fedeztél fel?
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Nemsokára jön a Mikulás, 
akit mindannyian nagyon 
vártok már. Igaz, már alsós 
korotokban rájöttetek, ki hoz-
za az ajándékokat, de valljátok 
be, azért még most is várjátok 
a sok csokit, édességet, amivel 
ilyenkor elhalmoz benneteket. 
No, lehet, hogy valakinek vir-
gácsot hoz....

A bácsföldvári Svetozar 
Marković Általános Iskola 
ötödikesei Szögi Henrietta 
magyartanárnő tanítványai. 
Hanák Vanessza, Soós Laura, 
Vámos Andor, Szabó Imre, 
Bata Hanna, Cseh Kinga, 
Horti Máté, Fülöp Adél, Már-
ton Ivett, Kajári Barbara szí-
vesen mesélnek élményeikről. 
Ha nem is hisznek a Mikulás 
mesékben, nagyon várják, 
hogy tegyen valamit a szépen 
kitisztított cipőbe, csizmába.

Vanessza úgy, ahogyan az 
szokás, este kitisztította csiz-
máját.

– Miután megtörölgettem 
a csizmámat, a helyére tettem. 
Egész este néztem egy filmet, 
majd megfürödtem. Mire visz-
szaértem, ott volt az ajándék a 
csizmámban. Kissé kételked-
tem, hogy a Mikulás olyan 
gyorsan itt hagyta a csomagot, 
mire anyukám elmondta, hogy 
valójában ő vette az ajándékot. 
Kicsit szomorú voltam, hogy 
nem a Mikulás hozta. Jobb 
volt, amíg hittem a Mikulás 
mesében.

Ivették mézeskalácsot, muf- 
fint sütöttek, így várták a Mi-
kulást.

– Mikor kicsi voltam, szo-
kás szerint ki kellett tisztítani 
a lábbelinket. Úgy értelmez-
tem, hogy teljesen ki kell mos-
ni a csizmát, s belemártottam 
a vízbe, teljesen megtelt víz-
zel… Egyszer húsvétra babát 
szerettem volna kapni. Sírtam, 
hogy nem volt ott a baba, mire 
anyukám azt mondta, nem 
érkezett meg. Ebből következ-
tettem, hogy a Mikulás is csak 
mese.

Hanna mindig elment a 
Mikulásváró-ünnepségre.

– Szeretem ezt a Mikulásvá-
ró-ünnepséget, mert a Mikulás 
hó híján fogatos kocsin szokott 
jönni. Mindenki mond egy 
verset, s megkapja az ajándé-
kot, a csomagot, majd fényké-
pezkedünk vele. Otthon is jött 
a Mikulás. Tele volt a csizmánk 
minden jóval. Már akkor is 
kételkedtem, arról gondolkod-
tam, hogy a zárt ajtón keresz-
tül, hogyan tudott bejönni…

Máté nemigen szerette tisz-
títani cipőket, de a Mikulásért 
megtette.

– Nem szerettem tisztítani 
a csizmát. Mindig dugig voltak 
mandarinnal, cukorral, néha 
még tempera is került bele. Mi 
is el szoktunk menni a Miku-
lásváró-ünnepségre, amelyen 
verset mondunk a testvérem-
mel, s megkapjuk a Mikulástól 
a csomagot. Jobb volt, amíg hit-
tem a Mikulás mesében…

Adél is rájött, hogy ki a Mi-
kulás.

– A lépcső alatt egy kis 
szekrényben találtunk sok já-
tékot – meséli Adél –, s mind-
járt játszani is kezdtünk velük. 
Anyukám ránk szólt, hogy mit 
csinálunk, ezt szülinapra akarta 
adni. Aznap azért a csizmánk is 

megtelt, volt ott hagyma, gyü-
mölcs… Hogy mikor jöttem rá, 
hogy nincs is Mikulás? Kará-
csonykor. Mert az a játék, amit 
mi megtaláltunk, az lett a kará-
csonyi ajándék.

Barbara is szeret menni a 
Mikulás-várásra.

– Nagy ünnepség szokott 
lenni minden évben a faluban. 
A Mikulás lovaskocsival érke-
zik, nagy zsákokkal hozza be a 
csomagokat. Ott szoktak lenni 
az ovisok és az iskolások. Ott-
hon a kitisztított cipőkbe éjjel 
teszi a Mikulás a csokit, gyü-
mölcsöt, zoknit... Reggel aztán 
nagyon meg szoktunk örülni 
a kistestvéreimmel az ajándé-
koknak.

Laurának sikerült meglesni 
Mikulást.

– Este a szüleim egy filmet 
néztek. A testvéreim mind el-
aludtak, én meg úgy tettem, 
mintha aludnék. S láttam, mi-
kor éjjel a szüleim odatették az 
ajándékokat a cipőnkbe. Más-
nap nem árultam el, hogy mit 
láttam az éjjel…

Andornak is jobb volt, míg 
hitt a Mikulás mesékben.

– Megtaláltam otthon azt az 
ajándékot, amit aztán a cipőm-

be tettek. Azért jobb volt, még 
azt hittem, hogy a Mikulás hoz-
za az ajándékot.

Kingáék még levelet is írtak 
a Mikulásnak.

– A testvérem írt a Mikulás-
nak s hozott is mindent, amit 
csak kértem. Nem vettük észre, 
hogy mikor kerültek a cipőkbe 
az ajándékok, olyan titokzatos 
volt…Végül az idősebb testvé-
rem mondta el, hogy a szüleim 
vették az ajándékokat.

Imre megleste a Mikulást, 
mint ahogy az a verseben is 
van.

– Este, miután lefeküdtünk, 
a testvéreim már rég aludtak, 
de én az izgatottságtól nem 
tudtam elaludni, de úgy tet-
tem, mintha aludnék, s láttam, 
a mostohaapám hogyan rakja 
bele mind a hatunk cipőjébe 
az ajándékokat. Ugyanis hatan 
vagyunk testvérek. Én nem 
árulnám el a kistestvéreimnek, 
hogy nincs is Mikulás, inkább 
örüljenek…– fejezi be beszél-
getésünket Imre.

Kívánjuk, mindenki kitisz-
tított cipője legyen tele sok-sok 
csokival, banánnal, almával, 
naranccsal...

Koncz Erzsébet

Mikulás-napi történetek
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A vajdasági általános iskolák és 
művelődési egyesületek szavalóinak, 
felkészítőinek köszönhetően az idén 
is örülhettünk a 10. Szűcs Imre Gyer-
mekvers- és Prózamondó Verseny 
sikereinek – igaz, egészen másként. 
Versenyünket hagyományosan Ud-
varnokon – a bánáti faluban született 
a rendezvény névadója, szerkesztősé-
günk néhai oszlopos tagja – tartottuk 
meg november második szombatján, 
immár 9. alkalommal. Az idén azon-
ban a vírushelyzet miatt szavalóver-
senyünk az online térbe költözött. A 
38 lelkes szavaló videóban mutatta be 
kedvenc versét, prózarészletét.

Az általános iskolások az idén is 
négy csoportban versenyetek. Vajda-
ságban született költők, írók műveit 
adták elő, ami egyben a rendezvény 
mottója is volt. Az idei vetélkedő 
repertoárján számos vajdasági szerző 
– Csorba Béla, Csík Mónika, Szabó 
Palócz Attila, Jung Károly, Domon-
kos István, Bíró Tímea – művei is 
szerepeltek.

A teljesítményt a Molnár Krekity 
Olga, Barta Júlia, Kovács Jolánka 
összetételű zsűri értékelte. A díjazottak 
a Fórum Könyvkiadó köteteiből 
készült csomagot kapták ajándékba, 
amelyet ezúttal iskolájukban vehetnek 
át decemberben.

Az eredmény a következőképpen 
alakult: az elsős és másodikos diákok 
mezőnyében legjobbnak bizonyult a 
temerini Zakinszky Emma, második 
a zentai Serfőző Benedek, harmadik 
helyezett pedig a felsőhegyi Fodor Sára 
lett. A temerini Varga Anna pedig 
különdíjban részesült.

A harmadik és negyedik osztályos 
diákok korcsoportjában az első díjat 
a zentai Nagy Tamás érdemelte ki. 
Második helyezett a temerini Mészáros 
Bálint, a harmadik pedig a szintén 
temerini Tóth Anita lett. Különdíjas a 
temerini Zakinszky Márk.

Az ötödikes és hatodikos tanulók 
közül első díjjal jutalmazták a temerini 
Mészáros Kristófot. Második helyezett 
lett a budiszavai Snejder Sára Hanna, 
harmadik díjat a temerini Varga 
Martin nyerte el. A különdíjas a zentai 
Soós Fanni.

A hetedikes és nyolcadikos diákok 
közül a legjobban a zentai Gallusz 
Áron teljesített. A második helyezett a 
pacséri Alács Varró Emese, a harmadik 
díjon pedig két temerini tanuló: Gom-
bár Viktor és Biacsi Natália osztozik.

Jövő heti számunkban részlete-
sen beszámolunk a 10. Szűcs Imre 
Gyermekvers- és Prózamondó Verseny 
nyerteseiről és a zsűri értékeléséről.

trk

10. SZŰCS IMRE GYERMEKVERS- ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY

Lelkes szavalók köre

Nevem: Túró Tímea
Becenevén: Timi
Melyik suliba, osztályba járok? József Attila Általános 
Iskola, 7.b, Újvidék
Kedvenc tantárgyam: magyar, történelem, rajz, zene
Kedvenc tanárom: Vékás Éva, Irsai Angéla
Kedvenc könyvem: Zizi naplója
Kedvenc együttesen: Abba
Kedvenc énekesem: nincs
Kedvenc zeneszámom: Defying Gravity
Kedvenc filmem, sorozaton: Harry Potter
Melyik filmben játszanám a főszerepet? Harry Potter
Kedvenc insta-profilom: timeasing
Kedvenc influenszerem: Chloe from the woods
Hobbim: tánc, ének, színészkedés, rajz
Kedvenc ételem: spagetti
Kedvenc állatom: kutya, macska
Kedvenc oldalam a Jó Pajtásban: Sztárvilág, Élő környe-
zetünk

Lexikon
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Szivárványos 
szakácskönyv

Tejberizs
Hozzávalók:

2 bögre rizs
1 liter tej
4 evőkanál cukor, de kóstolás 
után lehet még hozzáadni

 Elkészítés:
A rizst megmostam és egy bögre 

vízzel elkezdtem főzni. Utána felön-
töttem egy liter tejjel és a cukorral 
15 percig fedő alatt puhára főztem. 
Ezután levettem a tűzről, hogy  
dagadjon a rizs. Majd fahéjjal és  
kakaóval tálaltam.

Szebenyi Botond, �. osztály, 
Móricz Zsigmond iskola, Kispiac

Megalakult a temerini Kókai Imre Általános Iskolában a suliújság 
csapata. Tagjai olyan felső tagozatos diákok, akiket érdekel a vágás, vi-
deózás, írás, újságírás, fényképezés. A médiaműhelyt azért hozták létre, 
hogy az újságírás iránt érdeklődő diákok kibontakoztathassák kreativitá-
sukat. A műhelyvezető Zakinszky Toma Viktória újságíró, médiaelemző.  

A műhelymunka célja, hogy a diákok minél érdekesebb cikkeket írhas-
sanak, elismerjék a munkájukat, valamint nem utolsósorban, hogy minél 
több új dolgot megtanuljanak az újságírással kapcsolatban.

Ezen az oldalon a Jó Pajtásban olyan írásokat olvashattok, amelyek té-
mái a mai diákokat foglalkoztatják, és talán titeket is.

Újságírásra fel!
Megalakult a suliújság csapata Temerinben

A temerini suliújság csapata: Zakinszky Regina, Majoros Emma, Giricz Barnabás, Kurilla Arnold, Varga Martin, Szép Benedek
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Azt hiszem, megint szerelmes vagyok. Nem úgy, mint 
Ádám esetében, az komolyabb dolog volt. Mármint, a szen-
vedély szempontjából. De ez most más. Nem olyan dühítő 
és zavarba ejtő. Inkább kellemes. Vagy, hogy is mondjam... 
Csak, hát igen. Eléggé reménytelen. Szóval ott van Kevin. 
Olyan szép kimondanom ezt a nevet. És ott van Gábor. Aki 
meg... Megint más eset. Azt hiszem, tulajdonképpen Gábor-
ba nem is estem bele. Csak nem vagyok benne biztos, hogy 
ő sem érez semmit irántam ilyen szempontból. Na, igazából 
azt nem hiszem, hogy szerelmes. Bár, ki tudja. Gábor elég 
furcsa gyerek. Általában fogalmam sincs, hányadán állok 
vele, de ez így van Kevinnel is. Szóval... Ajj! Belezavarodtam. 
Azt hiszem, megint az elejéről kell kezdenem a dolgokat, ha 
azt akarom, hogy ti is, meg én is megértsek mindent. Szóval 
fussunk neki még egyszer. Kevin: Az osztálytársam ötödik 
óta. Tamás legjobb barátja, még most is tartják a kapcsola-
tot. Mostanában ritkán találkozunk, mert külön csopor-
tokba kerültünk. Sajnos. A csudába ezzel a koronavírussal 
meg az egész helyzettel! Legutóbb egy hete futottunk össze a 
folyosón, mikor a csoportjuk bejött utánunk földrajz tesztet 
írni. Csak köszöntünk egymásnak. Azt hiszem, amíg külön 
csoportokban vagyunk, nagyon el fogunk távolodni egy-
mástól. Igazából a másik csoportban lévő fiúk közül még ő 
viselkedik velem a legnormálisabban. De nem hívott meg a 
születésnapjára. Igaz, én sem őt, meg nem vagyunk annyira 
jóban, de azért... Fájt. Szerencsére azért kb. tudom mi van 
vele mostanában, mert Kittivel jóban vannak meg sokat be-
szélgetnek is. Ő meg a közös találkáinkon mesél erről. Ami-
kor óvatosan rákérdezek. Mert soha nem merném bevallani 
neki meg a lányoknak, hogy beleestem Kevinbe. Meg iga-
zából ha másba, akkor sem. Sajnos ilyen vagyok. Beidegző-
dött védekezés. Különben Kevint hatodikban ismertem meg 
igazán. Mikor szemüveges lett. Így valahogy szimpatikusabb 
volt. Vagy nem tudom. Mert azt biztos nem lehet monda-
ni, hogy odavagyok a szemüveges fiúkért. Szóval abban az 
időben, vagyis hatodikban sokat beszélgettünk egymással, 
volt, mikor együtt mentünk haza (persze nem kettesben), és 
sokat veszekedtünk is. Engem tudniillik elég könnyű felide-
gesíteni. Kevin pedig elég sokszor megtette ezt. Aztán mikor 
nem értékeltem a beszólásait, a fejemhez vágta, hogy nincs 
humorérzékem. Szóval néha nagyon kedves, de van amikor 
meg alig bírom elviselni.

Gábor: Azt hiszem, tetszem neki. Legalábbis anya ezt 
mondja, és lassan kezdem elhinni. Lehetetlen úgy elmen-
nem mellette, hogy ne szóljon hozzám. Néha azon kapom 
rajta, hogy engem néz. De amúgy meg... Olyan furcsa. Ilye-
neket csinál, aztán meg mikor találkozunk az utcán még 
csak nem is köszön. Bonyolult dolog ez a szerelem. Szerin-
tetek, hogyan lehet megoldani ezeket a problémákat? Mikor 
szeretünk valakit igazán? És mikor szeretnek viszont? Ha 
tudjátok a választ a kérdéseimre, kérlek ne habozzatok. Írja-
tok a nekem jusztikamegmondja@gmail.com e-mail-címre. 
Őszintén kíváncsi vagyok, hogy mi a véleményetek. Mert 
egy igazi, létező kamasz vagyok. Aki tényleg ezekre a kérdé-
sekre keresi a választ.

Jusztika igazsága

Gábor és Kevin
Mosoly és siker

A Smile Nagycsaládos Egyesület 
által meghirdetett rajzpályázaton 
sikeresen szerepeltek a szabadkai 
gyerekek. A J. J. Zmaj iskolából Ah-
metagić Hana 1., Kecskés Benedek 
pedig 3. helyezett lett. Az EmArt 
Képzőművészeti Műhelyből Pap 
Natália és Nađa Krasić 1., Katarina 
Vojnić 2., Nastja Jozić 3. lett.

Kecskés Benedek és Ahmetagić Hana

Pap Natália

Nađa KrasićNastja Jozić
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A királynő és Jákob
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy királynő, aki nagyon akart ma-

gának egy párt, de mivel nem volt valami szép, nem akarta senki feleségül 
venni. Ám egyik nap egy koldus elindult vándorolni, és a palotába tévedt.

A bentlakók csak nézték, hogy ilyen piszkosan és szakadt ruhában, 
hogy mert bejönni. Ám mikor a királynő előjött, nem küldte el, mert a 
szíve azt súgta, hogy a szakadt ruhák és a sok piszok alatt egy gyönyörű 
királyfi van. Ezért megfürdette, és megetette. Az is kiderült, hogy Jákob-
nak hívják. Sokáig ott volt, ám két esztendő után, mikor a királynő vitte 
a reggelit, nagyon megijedt, mert nem találta Jákobot. Az egész várat át-
kutatta, de nem találta. Ezért 10 mérföldes körzetben embereket küldött 
keresésre, de nem találták. Egyik nap amikor a királynő keresésére indult, 
talált egy fát, ami beszélt. Megkérdezte, hogy látott-e erre egy fiút, akit 
Jákobnak hívnak. A fa látta a fiút. Nem messze innen van egy tenger, és 
annak közepén van egy sziget, amin nő egy virág. Az a virág a legszebb a 
világon, úgyhogy a királynő egyből indult a hajójával. A nem messziből 3 
esztendő lett, mert a királynő eltévedt, de utána megtalálta a szigetet, és 
elkezdte keresni a fiút.

Látott valamit, ami úgy nézett ki, mint egy ember. Odaszaladt, és nagy 
meglepődésre Jákobot találta ott. Megkérdezte, miért ment el, és ezt mond-
ta olyan szépen bántál velem, hogy eljöttem erre a szigetre, hogy a világ 
legszebb virágát adjam neked. Odaadta. Hazamentek, és egy évre rá olyan 
nagy lakodalmat csaptak, hogy még ma is mulatnak, ha meg nem haltak.

Vörös Sámuel, �. osztály, Hunyadi János iskola, Csantavér

Az elveszett kiskutya
Egy szép nyári napon a szomszédomék örökbe fogadtak egy kisku-

tyát.
Teltek-múltak a napok. A kutyus kezdett növekedni. Eljött a szilveszte-

rezés, a bulizás. A szomszédok bent voltak a házban. Amikor elkezdődött 
a tűzijáték, a kutya nagyon megijedt. Több helyre is próbált elbújni, de 
nem járt sikerrel, mert mindenhol hallotta a hangot. Aztán nem tudott 
mit tenni, ezért elszökött. Vége lett a bulinak, a szomszédok ágyba bújtak. 
Másnap felébredtek és meg szerették volna etetni a kutyust, de nem talál-
ták sehol. Már hozzánk is eljöttek, és minden ismerősüket megkérdezték, 
látták-e a kutyulit. Már hirdetést is raktak ki, de nem jártak eredménnyel. 
Egy napon mentem haza az iskolából, és megláttam egy kutyát. Először 

nem ismertem fel, mert túl messze volt. Amikor egyre jobban közeledtem, 
megláttam, hogy kié. Szegény állat beszorult. Nem volt mit tenni, segítet-
tem rajta. Amikor átadtam a gazdájuknak nagyon megörültek neki. Azt 
mondták, bármit megtesznek nekem. Én természetesen nem fogadtam el 
semmit.

A szomszédok megfogadták, hogy mindig gondoskodnak, figyelnek és 
vigyáznak rá.

Vékony Viola, �. osztály, Hunyadi János iskola, Csantavér

Őszbe borult a természet
Egy szép napon kicsit korábban keltem, mivel a természet felébresz-

tett.
Később elsétáltam az ablakig és láttam, hogy esik az eső, fúj a szél. Ek-

kor eszméltem rá, hogy megérkezett az ősz. Ebben az évszakban számos jó 
dolog van. Esőben gumicsizmával toccsanni minden pocsolyába, gereb-
lyézés után levélkupacba ugrálni. Sokat sétálni. Eközben különböző for-
májú és színű leveleket, gesztenyéket, diókat, tobozokat gyűjteni és belő-
lük jókat barkácsolni a meleg szobában. Az őszi gyümölcsök, alma, körte, 
szőlő a tálban szép dísze a konyhaasztalnak. Ezenkívül egészségesek is.

Mint minden évszaknak, az ősznek is megvannak a maga szépségei, és 
a legszebbek a színes levelek.

Tripolszki Blanka, �. osztály, Sever Đurkić iskola, Óbecse

Őszbe borult a természet
Szeptember 23-án kezdődik az ősz. A fák lehullajtják leveleiket és az 

utcák tele vannak sárga, barna színben pompázó levelekkel.
Hidegebbek a napok és sokat esik az eső. Az emberek melegen öltöz-

nek és fűtenek az otthonukban. Előbb sötétedik, és később kel fel a nap.  
A madarak is lassan elköltöznek. Az emberek nem annyira szeretik az 
őszt, mivel hullanak a levelek, és kell gereblyézni. Néhány mezőgazdász 
örül az esőnek, de van, aki nem. Az ősz egy szomorú évszak, mert ha esik 
az eső olyan, mintha sírnának a felhők. A lovak szeretik az őszt, mert hem-
pereghetnek a sárban.

Én azért szeretem nagyon az őszt, mert akkor van a Nemzeti Vágta.
Szabolcski Zsófi, �. osztály, Sever Đurkić iskola, Óbecse

Játékpolc
Tot Hunor, �. osztály, J. J. Zmaj iskola, Szabadka
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Bemutatom egyik 
kortársam

Az ember kortársai között érzi a legjobban magát. Kortársaim közül 
kiemelnék valakit.

Szeme, mint a frissen vágott fű, olyan zöld. Haja barna, mint az ét-
csokoládé a szekrény egyik kis sarkában. Jó stílusa van, kitűnik a többi 
közül. Nagyon segítőkész. Ismerőseinek átadja tudását, például megpró-
bált megtanítani gördeszkázni, de a vége az lett, hogy majdnem elestem. 
Persze, már mi is összevesztünk. Szerintem minden barátságban van egy 
kis szünet. Egy hullámvasút, egyszer fent, egyszer lent. De semmi sem 
akadályozza meg azt, hogy a völgy után egy magas hegy jöjjön. Mind a 
ketten szeretünk filmeket, sorozatokat nézni. Kedvenc sorozatunk Stran-
ger Things, kedvelt filmünk az Enola Holmes. Amikor vele vagyok, mindig 
mindenen hahotázunk. Egyszer köszönni akartam neki, de beütöttem a 
kisujjam az asztal lábába és csak annyi jött ki a számon, hogy: „Nyeee”. 
Nagyon fájt, de barátnőm reakcióját látván gyorsan elmúlt a fájdalom és 
csak nevettünk. Azóta, mintha szabály lenne, úgy köszönünk egymásnak, 
hogy: „Nyeee”. Nőies, ért a divathoz. Imádja a mogyorókrémes gofrit. 
Nem nagyon ismerem mások véleményét róla, de abban biztos vagyok, 
vicces és igazságos. Jól tud vicceket mesélni. Fantasztikus humora van. 
Szépen és választékosan beszél. Ha valaki megbántja, keményre fordítja a 
szót. Csokival mindig ki lehet engesztelni. Kemény és magabiztos külsőt 
mutat, de ha jobban megismered, rájössz, hogy vajból van a szíve.

Egy regényt tele lenne, hogy miért jó vele lenni. Hálás vagyok, hogy a 
kortársam, s hogy sok időt tölthetek vele.

Kis Stangl Hanna, �. osztály, Október 10. iskola, Szabadka

Az én kisállatom
Biztos sokan cicáról és kutyusról írnak, de nekem különleges kedven-

cem van, egy hullámos papagáj, akit Tominak neveztem el. Őt fogom a 
következő sorokban bemutatni.

A testén kék színű a toll és sárga a feje, de nekem úgy tűnik, ezt már 
ő is tudja, mert nagyon szereti nézegetni magát a tükörben. Egy éve, 
hogy ajándékba kaptam, és máris megvan neki a hat pöttye, ami azt je-
lenti, hogy felnőtt. Nagyon szeret beszédet utánozni, repkedni, énekelni 
és táncolni. Akárhányszor kiengedjük bent a házban, mindig beállítunk 
valamilyen zenét. Amikor meghallja, elkezdi mozgatni a fejét minden 
irányba, a szöveget pedig mondja: tánci-tánci, ugribugri, hopp, cupp, ta-
náné... Ezenkívül mindig kéri a puszit. Nem szereti, ha a hátát megérintik. 
Nagyon falánk. Amikor meglátja, hogy ebédelünk, mindenből kell neki 

adni egy csipetnyit. Nagyon szeretünk együtt játszani: például elbújok az 
asztal egyik felénél és a másiknál felbukok, olyankor mindig odatotyog és 
azt mondja:

– Kukucs!
Hasonló játék ez, mint a bújócskázás. Amikor este fürdök, és nem si-

kerül hamar becsuknom a fürdőszoba ajtaját, akkor berepül, és ő is meg-
fürdik a kádban.

A hullámos papagájok 10-12 évig élnek, és remélem, Tomi tovább fog, 
mert nem tudom nélküle elképzelni egy napomat sem. Ő lett a családunk 
kis kedvence.

Nagy Adrianna, �. osztály, Moša Pijade iskola, Pacsér

Bemutatom  
a kortársamat, Terit

Magas, erős, barna szem, nagyon sötétbarna haj és negyvenegyes cipő-
méret. Ez Teri külseje.

Teri olyan, mint az apja. Tizenegy éves, de többnek néz ki. Januárban 
lesz tizenkettő. Nagy családja van, mivel öten testvérek. Fel is sorolom 
őket. Kati a legidősebb, Sári a kajakozós, Böbe a szeplős szőkés és Miki 
az egyetlen fiú. Teri kiállhatatlannak tekinti Mikit meg fordítva, de hát 
a tesók általában mindig veszekednek. Teri domináns, fővezér alkat, aki 
szereti a társaságot. Könnyen barátkozik, mert a lovastáborban, Kishegye-
sen nekem csak kettő barátom volt, neki már volt vagy hat. Vicces is tud 
lenni, mindig megnevettet, mikor együtt vagyunk. Persze neki is vannak 
rossz tulajdonságai, szóval most felsorolok párat. Sokat elvár az embertől, 
például, hogy mikor építették fel teljesen a Lánchidat. Ha az ember nem 
tudja a helyes választ, akkor Teri gúnyosan ezt mondja:

– Én ezt már elsőben tudtam!
Tudom is, hogy miért ilyen, az anyja miatt. Mivel egyszer ezt mondta 

anyámnak:
– Tudtad, hogy Böbének van egy bőrbetegsége?
– Nem, de mi az?
–Te vagy az orvos, neked kell tudnod!
De engem már nem zavar, hogy ezt csinálja. Van viszont még egy rossz 

tulajdonsága. Az, hogyha elmegyünk valahova és ott szerez magának új 
barátokat, akkor velem nem törődik, mintha ott se lennék. De ez a pár 
rossz tulajdonsága mellet sok jó tulajdonsága is van Terinek.

Az osztálytársai félnek tőle, mert tudják, hogy mekkora ereje van neki. 
Szerintem Teri egy sokoldalú ember, és szeretném, ha sokáig barátok ma-
radnánk.

Kóspál Boglárka, �. osztály, Október 10. iskola, Szabadka

Nagy Katász Kata, �. osztály, J. J. Zmaj iskola, Szabadka
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Húsz éve lépett először űrhajós a Nem-
zetközi Űrállomásra, azóta mindig van le-
génység a járművön. Fő célja tudományos 
és technológiai kísérletek végzése, valamint 
az emberes Hold- és Mars-utazás előkészí-
tése. Utánajártunk, miként néz ki az űrha-
jósok hétköznapja, vagyis hogyan mosnak 
fogat, fürödnek vagy esznek a súlytalanság 
állapotában.

Az éjszakai égbolt hihetetlen mennyiségű 
csillaggal van tele. Ha azonban néhány per-
cig figyelmesen kémleljük, akkor furcsa je-
lenségnek lehetünk tanúi. Az égbolton néha 
szinte szó szerint átszalad egy-egy fényes 
csillag. Nem kell megijedni, nem űrlények 
ezek, hanem a Föld körül keringő műholdak, 
amelyek fém burkolatáról visszatükröződik a 
nap fénye. Ezek a világűrben keringő tárgyak 
között jelenleg a legnagyobb a Nemzetközi 
Űrállomás (International Space Station – 
ISS), amelynek a fedélzetén jelenleg 6 ember 
dolgozik és éli mindennapjait a súlytalanság 
állapotában.

Az űrállomás 1998-ban az orosz Zárja 
(Hajnal) és az amerikai Unity (Egység) mo-
dul összekapcsolásával született, de csak két 
év után kapcsolták hozzá az első lakómodult, 
és költözhetett be az első legénység. Azóta 
számos modult hozzákapcsoltak, sőt még 
ma is kibővítik egy-egy újabb elemmel, illet-
ve a már elhasználódottakat cserélik, pótol-
ják. Az űrállomás körülbelül 405 kilométer 
magasságban, alacsony Föld körüli pályán 
kering felettünk. Hossza 73 méter, széles-
sége 109 méter, magassága pedig 20 méter. 
92 percenként kerüli meg a Földet, 27 000 
km/h sebességgel, aminek köszönhetően a 
fedélzetén lévő űrhajósok naponta 16 nap-
keltét vagy napnyugtát figyelhetnek meg. Az 
űrállomás áramellátását óriási napelemtáb-
lák biztosítják, amelyeknek köszönhetően az 

ISS-t a Földről, akár egy nagyváros közepé-
ből is megfigyelhetjük. Az űrállomást eddig 
19 országból összesen 240 fő látogatta meg, 
számos űrhajós, több (2–5) alkalommal is 
szolgált a fedélzetén. Legénységet legutóbb 
november 16-án lőttek fel az állomásra a 
Space Dragon űrhajóval, 4 űrhajós és egy 
potyautas, bébi Yoda személyében.

Az űrállomáson lévő űrhajósok tudo-
mányos kísérleteket végeznek, ezek egy 
része biológiai-élettani, amelyeket egy-egy 
jövőbeli, hosszabb űrutazás előkészítésére 
érdekében végeznek. Más részük technoló-
giai jellegű, az itt megszerzett tapasztalatok 
a mindennapi életünk részét képező eszkö-
zöket szolgálják majd. Folytatnak fizikai-ké-
miai kísérleteket is, amelyekhez súlytalanság 
szükséges, és a Földön nem volnának elvé-
gezhetőek. Ugyanakkor az űrből közvetített 

YouTub-os tudományos ismeretterjesztés 
révén gyerekek és fiatalok milliói ismerhetik 
meg a világ működését. A kísérleteken túl 
számtalan megfigyelő műszer gyűjt adatokat 
a bolygónkról.

A MEGÉRKEZÉS

Az űrállomást úgy készítették el,  
hogy az asztronautákat a körülményekhez  
képest legkényelmesebben elhelyezhessék: 
az ISS-modul tágas, világos, és állandóan 21  
Celsius-fokos benne a hőmérséklet. Nagyon 
fontos az, hogy a legénység tagjai kényelem-
ben éljenek, hiszen rengeteg feladatuk van. 
Egy átlagos napon tizenkét órát töltenek 
munkával, kettőt testgyakorlással, kettőt az 
evéssel, majd nyolc órát alvással. A kellemes 
környezet ellenére az űrbe való megérkezés 
komoly megterheléssel jár. Az első szenzá-
ciós tapasztalat az összes asztronauta há-
romnegyedénél a súlytalanság élménye, ami 
gyakran igen kellemetlen: ezt nevezik űrbe-
tegségnek. Sok asztronauta ilyenkor émely-
géssel, hányással, fejfájással, rossz közérzet-
tel, álmossággal, letargiával, sápadtsággal és 
izzadással küszködik. A súlytalansági álla-
potban ugyanis a fülben lévő egyensúlyért és 
tájékozódásért felelős szervek teljesen meg-
bolondulnak. Anna Fisher, a NASA egykori 
asztronautája első űrutazására így emléke-
zett vissza: Nagyon hálás voltam, hogy nem  
ettem semmit reggelire... 

(Folytatjuk)
Diósi Árpád

HÉTKÖZNAPI ÉLET A VILÁGŰRBEN (1.)

Jobb, ha nem reggelizünk
A Nemzetközi Űrállomás, ahol naponta 16-szor láthatunk napfelkeltét

A Nemzetközi Űrállomás
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ÉLŐ KÖRNYEZETÜNK

Karácsonyra készülődve szöget üthet az 
ember fejében, mégis hogy lehet az, hogy míg 
az örökzöld fák, például a fenyők, unott nyuga-
lommal, egykedvűen, ugyanúgy állnak télen- 
nyáron, addig a lombhullatók drámaian változ-
nak évről évre? Nyáron sűrű, zöld lombkoro-
nában pompáznak, télen pedig mutatóban sem 
marad rajtuk levél.

MÁSKÉNT 
ALKALMAZKODTAK  

A TÉLHEZ
A fák eltérő módon reagálnak a rövidülő 

napokra és a hideg időre. A lombhullató fajok 
levelei előbb barna, sárga és vörös színekben 
kezdenek pompázni, majd aláhullanak, és csak 
tavasszal növesztenek újakat. Az örökzöldek 
ezzel szemben tartósan megtartják tűszerű le-
veleiket, mintha mi sem történt volna. Az okok 
megértéséhez kanyarodjunk vissza oda, amit 
egykor biológiaórán tanultál: a fotoszintézisre. 

Mind a lombhullató, mind az örökzöld fák a 
napból nyert energiát használják fel, hogy szén-
dioxidból és vízből szerves anyagokat hozzanak 
létre. Amikor azonban beköszönt az ősz, keve-
sebb fényhez és vízhez jutnak, ami a két fajtánál 
különböző mechanizmusokat indít be. A lomb-
hullató fák megválnak széles és lapos leveleik-
től, aminek köszönhetően kevesebb nedvességet 
párologtatnak el, így csökken a vízigényük, és 
egyfajta téli álomba merülnek. Ez segít, hogy 
elegendő vizet tudjanak raktározni, amíg meg-
érkezik a tavasz. Ugyanakkor, ha megmarad-
nának a leveleik, akkor a fagy szétrepesztené 
a leveleket. A fenyőfák ehhez képest máshogy 
birkóznak meg a hideggel. Kisebb felületű tűle-
veleik, illetve az azokat borító gyantás védőréteg 
révén kevesebb vizet párologtatnak el, így zöl-
dek maradnak, és képesek egész télen megőrizni 
tartalékaikat.

A trópusokon nincs hideg és fagy, ezért min-
den növény örökzöld. A mérsékelt égövben van 
tél is meg nyár is, így a fáknak fel kell készülni 
a vízben szűkös időre és a nagy hidegre is, itt 
lombhullatók és örökzöldek is vígan megélnek. 
Az északi tájakon viszont csak örökzöldek él-
nek. Kutatók úgy gondolják, hogy egyszerűen 
nem éri meg lehullatni a leveleket, majd újra 
növeszteni, mert olyan rövid ideig van meleg és 
olyan kevés napsütötte óra van, hogy több ener-
gia kellene a lombnövesztéshez, mint amennyit 
a fotoszintézis ad. Jó stratégia, nem véletlen, 
hogy az örökzöldek már 460 millió éve a Földön 
élnek, míg a zárvatermő lombhullatóak ,,mind-
össze” 120 millió éve jelentek meg.

MIÉRT HULL LE  
AZ ELSÁRGULT LEVÉL?

Az egyik elmélet szerint a nagy felületű leve-
lek folyamatosan párologtatnak, az ehhez szük-
séges vizet a gyökérzet veszi fel a talajból. A fagy 
miatt télen csak kevés vízhez jutnak hozzá, ezért 
a fáknak meg kell szabadulniuk a párologtató 

felülettől, különben kiszáradnának. Ha pedig 
nem hullana le a lombozat, akkor télen a leve-
lekre rakódó hó súlya alatt eltörnének az ágak. 
Egy fenyő ága sokkal rugalmasabb, mint mond-
juk egy tölgyé. A kúp alakú fenyőfák tüske alakú 
leveleiről könnyen lecsúszik a hóréteg, ha kell, 
lehajlik az ág, és ledobja a havat. A lombhullató 
fák egyetlen előnye talán, hogy a lombozat el-
dobásával a levélrágó, kártékony, betegséget is 
terjesztő bogaraktól is megszabadul a fa.

Az igazság egyébként az, hogy a fenyőfélék 
is hullajtják a levelüket, csak nem az összeset 
egyszerre. Ahogy a tűlevelek öregszenek, előbb 
sárga és barna színük lesz, majd lepotyognak, de 
közben újak nőnek helyettük, ezért a folyamat 
kevésbé feltűnő. Azonban a leginkább kará-
csonykor hullatják le leveleiket. Amikor az em-
ber égősorral, szaloncukrokkal, díszgömbökkel 
díszíti fel a meleg szobába becipelt fenyőfát, 
akkor két hét múlva ő is lehullajtja leveleit. Mi 
pedig hetekig söpörhetünk, porszívózhatunk, 
és bosszankodhatunk, ha húsvétkor belelépünk 
egy bosszúból megbújó tüskébe.

dió

Miért zöldek az örökzöldek?

Pi
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MESÉLGETŐ

I. Fejezet, amelyben megismerkedünk Bruckner 
Szigfriddel, miközben újságot olvas

Ma is, mint mindig, pontosan fél ötkor befejeztük a munkát az Építésze-
ti Hivatalban. Letettük a vonalzókat, ceruzákat, a kapuban elbúcsúztunk 
egymástól, és elindultunk hazafelé. A nagy házak, amelyeket terveztünk, 
ezalatt jóízűen szundikáltak a papíron, vagy talán éppen beszélgettek, és 
megmutogatták egymásnak az erkélyeiket és emeleteiket. Erről persze 
nem tudhat senki, mert a hivatal ilyenkor már teljesen üres.

Nem siettem. Jó melegen sütött a nap. Sétálgattam és fütyörésztem.
Mindig a Levendula és az Orgona utcán járok haza – a mi városunkban 

az utcáknak csupa ilyen szép virágnevük van. De nemcsak a nevük szép, 
gyönyörűek az utcák is, nagy lombú fáikkal, tenyérnyi kis virágágyása-
ikkal. Ilyenkor nyáron a fák alatt kellemes hűvös van, és jólesik alattuk 
sétálgatni. Ráadásul por sincs, mert erre autók nem járnak – túl szűkek és 
girbegurbák az utcák. Én a magam részéről, bevallhatom, nagyon örülök 
ennek. Véleményem szerint minden városba kellenek olyan utcák, ahol 
nem járnak autók. És az is jó, ha ezeknek az utcáknak virágnevük van.

Hazafelé menet először az Orgona utcán megyek végig. Az Orgona 
utca derékszögben a Levendula utcába torkollik. Itt, pontosan az Orgona 
utca torkolatával szemben áll egy ház. Magas kőkerítése van, amelyre az 
építőmester mindenféle díszt fabrikált, oly módon, hogy a téglák egy ré-
szét kijjebb rakta a falban, mint a többit. Rátarti és előkelő díszek, de azért 
látszik, hogy az építőmester csuda jókedvű volt, amikor csinálta. Régi a 
kerítés is meg a ház is. Az udvart még sohasem láttam, de gondolom, hogy 
szép lehet. A gesztenyefa miatt, amelynek lombja átnyúlt a kőkerítésen.  
A ház oldalát zöld repkény futotta be. Az ablakkereteket barnára mázol-
ták, csak a nagy, üveges terasz farészei voltak fehérek. Szigorú, vastag fala 
volt a háznak – abban az időben, amikor építették, még ilyen vastag fal 
volt a szokás –, és régi, megbarnult, mohás cserép fedte.

Én csodálatos házakat tervezek. Többemeletes valamennyi, és csupa 
üveg, szín meg villogás. De hogyha egyszer majd magamnak építek házat, 
akkor pontosan ilyet tervezek, mint ez a Levendula utcai. Ezt már régen 
elgondoltam magamban, a kerítése is éppen ilyen magas, díszes kőkerítés 
lesz, és a repkény is ugyanúgy futja majd körül. Talán csak a falai lesznek 
vékonyabbak.

Mindenesetre titokban, szabad kézzel lerajzoltam a tervet egy darab 
papírra, és még udvart meg gesztenyefát is terveztem hozzá, bár ez már 
nem egészen az építész feladata.

Nem tudtam, ki lakik a házban, soha sem bemenni, sem kijönni nem 
láttam senkit. Pedig nagyon furdalta az oldalamat a kíváncsiság, és azt 
gondoltam, hogy aki ebben a házban lakik, az nekem biztosan nagyon jó 
barátom lenne.

Barátok okvetlenül kellenek az embernek.
Ma azonban, éppen mikor odaértem, kinyílt a ház kapuja, és egy kisfiú 

lépett ki rajta. Vékony, szemüveges, szőke kisfiú. Egyenesen rám nézett, 
mintha engem várna, aztán riadtan körülkémlelt, hátha meglátja valaki. 
Nem járt arra senki. A kisfiú rám hunyorított, és intett:

– Gyere.
Nem ellenkeztem, tudtam, hogy nagyon fontos dologról van szó, és 

utána indultam.
A kapu mögött kavicsos út ágazott ketté, az egyik ág szürke kőlépcső-

höz vezetett, melyen a házba lehetett bejutni, a másik pedig a haragoszöld, 
elvadult kertbe vitt. Középen hatalmas gesztenyefa trónolt.

A kertbe mentünk. Lábujjhegyen, hogy ne csikorogjon a kavics. A kis-
fiú időnként hátrafordult, rám nézett, és a szája elé tette az ujját:

– Pszt!
A kert hátsó végében egy régi-régi pajta állt. Faláról nagy foltokban 

lehullott a vakolat, és fazsindelyes tetejét is jól megtépázta az idő. Nagy, 
kétszárnyú deszkaajtaja is kopott volt, és töredezett, széles rések tátongtak 
rajta. Az egyik szárnya kissé előredőlt, mintha el akarna hasalni.

Megálltunk. A kisfiú intett, hogy hajoljak hozzá közelebb, és halkan ezt 
suttogta a fülembe:

– Nézz be! Itt van az oroszlánom.
Bekukkantottam a résen. A pajtában, kirojtosodott karosszékben egy 

nagyon öreg oroszlán ült. Orrán fekete keretes pápaszemet viselt, és újsá-
got olvasott.

– A szemüveget csak nagyzási hóbortból teszi föl – súgta a kisfiú 
–, nincs benne üveg. Különben nagyon rendes öreg oroszlán. Bruckner 
Szigfridnek hívják.

– Mit mondasz? – kérdezte az oroszlán.
– Semmit, csak meséld – nyugtatta meg a kisfiú.
– Láttátok volna azt a csatát – folytatta az oroszlán. – Kettő hátulról 

próbált megtámadni. Egy fordulat a fejemmel... így... az öt tigris hatfelé 
szaladt...

– Mondd, Szigfrid, tulajdonképpen milyen az a szavanna? Sohasem 
láttam még szavannát, és nagyon kíváncsi vagyok – mondta ravaszul a 
kisfiú.

– A szavanna... – ismételte kissé zavartan az oroszlán – nagyon egysze-
rű, nincs egyszerűbb és szebb dolog a szavannánál...

– Mégis milyen? – sürgette Peti.
– Hát tudod, talán még a cirkuszporondnál is nagyobb... és... és rémítő 

nagy közönség fér be.
– Vigyázz! – suttogta riadtan Peti, és a földre lapult.
A kapun egy alacsony, köpcös férfi jött be, és a kavicsos ösvényen a 

ház felé tartott.
– Tűnj el, Szigfrid!
Az oroszlán besompolygott a pajtába.
– Nem szeretném, ha apa tudna Szigfridről, kérlek, te se szólj neki. Apa 

valahogy más, mint te. Nem hinné el Szigfridet.
Elindultunk a kapu felé.
– Tudod, egyszer volt egy nagyon szép mackóm. Ő is itt lakott a paj-

tában. Egyszer meg akartam mutatni apának, de apa kinevetett. Odajött, 
benézett a pajtába, és azt mondta: „Nincs itt semmi, te bikfic!” A mackó 
nagyon megsértődött, és még aznap elköltözött tőlem. Nem szeretném, ha 
Szigfrid is elmenne. Tudod, nekem más barátom nincs, csak ő meg te.

– Minden délután fél öt felé erre járok. Szólj, ha szükséged van rám. Ha 
sürgős, akkor gyere el értem. Az Építészeti Hivatalban dolgozom.

– Lehetőleg kerítsd elő a feleségét. Jó?
– Megpróbálhatom – mondtam.

Lázár Ervin: 

A kisfiú meg az oroszlánok
(Részlet)
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Kovács András Ferenc: 
Őszi-téli dallamok
Ki nyárból őszbe ballag át,
Sugárból szőne balladát –
Fölötte tépett, őszes ég,
Vörösbe tévedt szőkeség.

Ki őszből télbe lépeget,
Lehelne szélnek éneket –
Fölötte köd, hó, szent hideg,
S a dallam sem szól senkinek.

Ki tél s tavasz felé megyen,
Miért töprengjen éneken?
Örökre úgyse tartana
Fölötte dal, se ballada.

Szabó T. Anna:  
Hóhullásban
Hóhullásban
sok pihe hull,
egy pihe sem
lesz így egyedül.

Egyedül nem jön,
nincsen kedve:
egyedül a hópihe
csak dideregne.

Egymaga nem jön,
százan jönnek,
kavarog a sok pihe,
hullanak, esnek,

kavarog százezer,
hull millió,
perdül és táncol
és kanyarog a hó.

A földre leérve
összefogóznak,
tolldunnának,
lágy takarónak.

Belepik az utcát,
a tereket, a várost,
Szentendrét és
Budafok-Várost.

Belepik a ligetet,
belepik a szigetet,
összefogózva
már nem didereg,

már nem fázik
a sok pihe csillag,
tollpuha paplana
csillog-villog.

Alszik alatta
a rét meg az erdő,
könnyű a dunna,
pihepuha felhő.

Alszik a föld
és a földben a búza,
hótakaróját
magára húzza.

Csend van, csend van,
semmi se moccan,
ág sem roppan,
cipő se koppan.

Nyugszik és alszik
a tér, meg a táj,
csak a hó, csak a hó,
csak a hó muzsikál.

Boros János Tamás:  
Erdei történet

Szakad a hó, süvít a szél,
A hóvihar éneke kél,
Jégpáncélban alszik az ár,
Erdő mélyén valaki jár.

Előtte a szél meghajol,
A förgeteg szárnya alól
Előbújik nyúlfi, harkály,
Szelíd őz ballag a balján.

Ősz szakállán jégcsap csillog,
Fényes botja messzi villog,
Piros palást a ruhája,
Ma minden gyermek őt várja.

Szól az őznek: – Te maradj itt!
Füttyent egyet, messzi hallik,
Majd felkiált: – Lovam, Ráró!

Göncöl! Induljon a szánkó!
Vár ránk a föld apró népe,
Minden leányka, legényke,
Ablakukban cipő, csizma,
Találgatják, mi lesz itt ma?

Előáll a csuda ékes,
Két ló húzta, csillagfényes,
Hátul tömött zsákok halma,
Az öreg felül a bakra.

Aztán halkan, mint az álom,
Végigsuhan a világon.
Szakad a hó, fut a szánkó:
– Gyia, Göncöl! Gyia, Ráró!

Balogh Krisztina:  
Csilingelő

Szürke, fagyos
hideg szélben,
didergő madár
az égen.
Körülnéz, és
csőrét tátva
csodálkozik
a világra.

Mi repül ott,
messze szállva,
hórihorgas magasságban?
Csilingelve
térül-fordul,
hóesésben
mosoly gördül.
Rénszarvasszán
már elillant,
mire végre
egyet pillant.

Nem marad más
sötét éjjel,
hóesés, jó
melegséggel.

Szabó T. Anna:  
Mikulás

Mit hoztál
nagy zsákban?
Kis kockát?
Hadd lássam!
Megnézem!
Édesség?
Kösz szépen!
Kérek még!
Legtöbbször
jó voltam…
Eltörtem?
Pótoltam.
Jó, hogy te
nem bánod –
lesz lecke,
meglátod!

IRÁNYTŰ

Az utóbbi egy hétben már igen-igen érez-
ni lehetett: tél van. Erre nemcsak a naptár és 
a kirakatok fényei (vagy a félévi dolgozatok) 
figyelmeztetnek, hanem az időjárás is. Hos-
szú éjszakák, hideg, ködös nappalok, előkerül 
a sál, a kesztyű és persze a csizma. A csizma, 
amelynek napokon belül bizony feladata lesz. 
Nemcsak a lábadon kell csikorognia, hanem 
várhatóan oda érkezik a mikuláscsomag (ke-
vésbé szerencsés esetben a virgács).

Eheti szövegválogatásunkban is fel-fel buk-
kan a Mikulás piros palástja a havas téli tájban, 
nyomában pedig csengő csilingel. Nagyon köz-
helyes, sőt giccses kép. Ugye? Nincs is könnyű 
dolga annak, aki olyan szöveget keres, amely az 
ünnepi, adventi időszakról szól, de nem csordul 
túl az érzelmektől. De ez is rendben van, hiszen 
másként éljük meg az ünnepeket. Van, aki az 
elcsendesedést, a lába alatt ropogó havat, a tűz 
pattogását kedveli. Másokat a fények, a csoma-

golópapír csillogása, a harsány karácsonyi bulik 
villanyoznak fel. Ugyanez a helyzet az iroda-
lomban is: bizonyos versek optimisták, ünne-
pelnek, más költemények, szövegek ráirányítják 
a figyelmet az ünnep kevésbé vidám oldalára. 
Mostani versmixünk igyekszik megtalálni a 
mértéket, visszafogottabban, kevesebb pátosszal 
(szenvedélyességgel, ünnepélyességgel) hangol 
bennünket az előttünk álló fontos időszakra.

Herédi Károly

Versek kisebbeknek (és nagyobbaknak is)
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BARANGOLÁS TÖRTÉNELMÜNKBEN

Furcsa nép a magyar! – olvastam egy web-
oldalon, ahol az európai népeket mutatták be. 
Többen földönkívüli népnek neveztek meg 
minket a történelem során, de nagyon is a föld-
ről származunk.

Azt a mai napig nem tudjuk pontosan, hogy 
hogyan is alakulhatott ki a magyar nemzet, de 
elmesélem nektek, hogy a tudomány jelenleg 
hogyan is gondolja. A magyarok valószínűleg az 
Urál-hegység keleti részén élhettek, ahogyan azt 
a térképen is láthatjátok. A finnugor közösség-
hez tartoztak, amelynek több törzs is tagja volt, 
többek között a magyar törzsek is. Ebből a fin-
nugor közösségből folyamatosan vándoroltak 
el, majd az 5. században a magyarok is elkezdtek 
vándorolni. Ekkor költöztek át a Volga, a Káma 
folyó és az Ural-hegység közé. Ezt tekintjük a 
magyar őshazának, vagyis a Magna Hungáriá-
nak.

A legújabb kutatások szerint tizenöt törzs élt 
itt együtt. A békés mindennapokat egy besenyő 
támadás szakította meg. A besenyők származá-
sa a mai napig kérdéses. Sokan török és keleti 
népeknek tekintik, mások azt állítják, hogy ro-
konaink voltak, akikkel folyamatos harcban 
álltunk. A besenyők támadása miatt hét törzs 
elindult nyugat felé Levédiába.

A 7 magyar törzs vándorlásának első állo-
mása Levédia volt. Levédia helyét a történészek 
a mai napig nem tudják pontosan meghatároz-
ni. Valahol a Kaszpi-tenger vagy a Fekete-ten-

ger keleti része felett terülhetett el. A nevét első 
fejedelmük után kapta, akit Levedinek hívtak. 
Levédia Etelköz része lehetett, így hamarosan 
egész Etelközre kiterjedt a hatalmuk. A vándor-
ló magyarok nem voltak keresztények, pogá-
nyok voltak. Főleg sámánizmus volt a vallásuk, 
de több hittel találkoztak, ezáltal kialakult egy 
saját, ősmagyar vallás náluk. Voltak saját istene-
ik, saját erkölcsi szabályaik, amiket betartottak. 
Áldozatokat is mutattak be isteneiknek, ami a 
nép legnagyobb becsben tartott állata, a fehér 
ló volt.

A magyarok nem álltak meg Etelközben.  
A következő részben az Etelközben eltöltött  
idejükről olvashattok majd, illetve magáról a 
honfoglalásról.

Német Klaudió

Utazásunk a Kárpát-medencébe

Milyen magasak 
lehettek az ősmagyarok?
Régebben azt hitték – mivel ázsiai erede-
tű nép vagyunk –, hogy az ősmagyarok 
alacsonyak voltak. Genetikai kutatások 
viszont kimutatták, hogy egy átlagos fér-
fi magassága 168-169 cm lehetett, a nőké 
pedig 161-162 cm. Tehát nem sokkal vol-
tak tőlünk alacsonyabbak.

Kik a madjarok?
Török nyelvű népcsoport, a kazahsztáni Tor-
gaj vidékén élnek. Feltehetőleg az őseik az a 8 
törzs, akik a Magna Hungariában maradtak. 
A tizenharmadik századi mongol támadás 
után veszett el a kapcsolat a 7 és a 8 törzs 
között. A madjarok a mondáikban így emlé-
keznek vissza az elvándorlásra: „régen sokkal 
többen voltunk: tizenöt törzsünk volt és szét-
váltunk. Hét törzs elment nyugatra, ott éltek 
a Kék Ökör völgyében, most pedig egy isme-
retlen hegy mögött élnek a kis kontinensen”. 
A hegy mögött a mai lakhelyünk, a Kárpát-
medence, a kis kontinens pedig Európa.

A madjarok a kazahsztáni Torgaj vidékén élnek

Magyarok a honfoglalás előtt
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Volt egy időszak az emberiség történetében, 
amelyet nagyjából atomfegyverkezési viszketeg-
ségnek lehetne nevezni. Talán még véget sem 
ért, bár egyre kevesebben vannak, akik országuk 
biztonságát e tömegpusztító fegyver birtoklásá-
ban látják. A féleszű népvezérek úgy képzelték, 
ha ilyen fegyverrel rendelkeznek, akkor senki 
sem mer velük kikezdeni, és azt csinálnak, amit 
akarnak. Képletesen mondva: a cowboy Kalas-
nyikovval a kezében kívánt belépni a vadnyugati 
kocsmába. Nincs szándékunkban lajstromozni 
ezeket az épelméjűnek aligha nevezhető vezé-
reket. Ők ugyanis nemcsak mások ijesztgetése 
miatt akarták birtokolni az atombombát, hanem 
minden bizonnyal használták is volna.

Az atombombás játszmák velejárója, hogy 
nem lehetett titokban tartani, mi készül. Tehát 
megtudja az is, aki ellen készült.

Nem fogunk ismeretterjesztő előadást tar-
tani a magfizikáról, maradjunk annyiban, hogy 
az atombomba készítése igen bonyolult eljárás. 
Mi több, a készítéséhez szükséges anyagok elő-
állítása is bonyolult. Ezert van az, hogy nincs 
mindenkinek. A meredek helyzetek akkor áll-
nak elő, amikor az örökös ellenségnek már van 
atombombája, nekünk pedig nincs. Egy ilyen 
történetről lesz most szó.

Küszöbön a baj
Negyven-egynéhány évvel ezelőtt az iraki-

ak elhatározták, csinálnak atombombát, mert 
a nagy ellenségnek, Izraelnek, már volt. A kő-
olajban gazdag, pénzzel bőven rendelkező Irak 
elhatározta, kell neki is. Persze nem bombáról 
szólt a történet, hanem villanyáram előállítá-
sára szolgáló atomerőműről. Az ügylet gyanús 

volt, a berendezéshez szükséges technológiát 
sokan el sem akarták adni nekik, végül a fran-
ciák kötélnek álltak, és szállították. A nukleáris 
reaktor építése 1979-ben kezdődött meg. Erről 
a szerkentyűről annyit kell tudni – magfizikáról 
persze szó sincs –, hogy nemcsak áramot képes 
fejleszteni, hanem olyan hasadóanyagot (robba-
nóanyagot) is előállíthat, amiből atombombát 
lehet készíteni.

Hatalmas épületrendszerről lévén szó, az 
ilyesmit el sem lehet titkolni, ezért a berendezés 
építésének híre hamar eljutott Izraelbe. Eddig 
se volt titok számukra, miben sántikál Irak, de 
most kigyulladtak a figyelmeztető fények, jelez-
ve, küszöbön a baj. Izraelben eldöntötték, nem 
engedik meg, hogy Irak atomfegyvert készítsen. 
De hogyan akadályozhatnák meg, hiszen a be-
rendezés 1600 kilométerre van Izraeltől? A két 
ország között pedig csupa olyan terület van, 
amely Izraelnek vagy ellensége, vagy nem barát-
ja. De aki ismeri ennek a kis országnak viharos 
történelmét – hatnapos háború, jom kippuri há-

ború, entebei rajtaütés, terroristavadászat... –, az 
tudja, hogy nem ismer lehetetlent. Elhatározták, 
hogy lebombázzák, porrá zúzzák a létesítményt.

Zuhanórepülésben a célra
A támadásra 1981. június 7-én került sor. 

Ekkorra a létesítmény már elkészült, de még 
nem töltötték fel radioaktív anyaggal. Az izrae-
liek ugyanis nem akartak atomkatasztrófát elő-
idézni, amely emberek millióinak életét követel-
né. Még a támadás napját is vasárnapra tették, 
amikor feltehetően kevesen tartózkodnak az 
épületekben. A támadást nyolc F–16-os bombá-
zó és hat F–15-ös vadász hajtotta végre.

Az izraeli hadvezetés aprólékos tervet készí-
tett, hiszen a gépeknek elegendő robbanóanya-
got meg üzemanyagot kellett vinniük nagyon 
messzire. Ekkor még nem volt légi utántöltés, 
ráadásul alacsonyan kellett repülniük, nehogy a 
földi radarok észleljék őket. A földközeli repülés 
pedig falja az üzemanyagot. A gépek fegyver-
zetét a célnak megfelelően állították össze, és 
külső üzemanyagtartályokat is szereltek rájuk. 
Amikor ezek kiürültek, simán lekapcsolták őket, 
még valahol Szaúd-Arábia felett. Aztán nemso-
kára elérték Irak légterét. Itt már villámgyorsan 
történtek a dolgok.

A tizennégy repülőgép iszonyatos iramban és 
nagyon alacsonyan hasított a cél felé. Az irakiak 
semmit sem észleltek. Amikor megközelítették 
a reaktort, a raj kettészakadt, a vadászok egy ré-
sze megmutatkozott, hogy magára vonja a lég-
elhárítás figyelmét. A bombázók pedig magasra 
emelkedtek, aztán zuhanórepülésben rárepültek 
a célra. A támadást a terveknek megfelelően és 
mértani pontossággal hajtották végre. Valameny- 
nyi bomba célba talált, de kettő nem robbant fel. 
A létesítmény azonban így is rommá vált. Mire a 
légelhárítás észbe kapott, addigra bottal üthette 
a tizennégy harci gép nyomát.

A támadás nyolcvan másodpercig tartott. És 
nemcsak az épületeket rombolta le, hanem Irak 
évtizedes atombombaálmait is porrá zúzta. Ez 
volt az Opera hadművelet. Akinek szólt, aligha 
élvezte.

Buzás Mihály

Kinek zengett az Opera hadművelet?

Az F–1�-os repülőgép

A repülőút
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A közös dalok sztároktól
A sztárok általában szeretnek együttműködni egymással, és erre mostanában egyre gyakrabban látunk példát, elvégre ezek nagy nézettséget is 

produkálhatnak. Az ilyen jellegű együttműködésekre valamikor egészen spontán kerül sor, valahol találkoznak, beszélgetnek egy jót és felvetik, hogy 
készíthetnének egy közös dalt. Erre persze nem mindig kerül sor azonnal, mert mindketten elfoglaltak, így akár évekig is elhúzódhat. Az alábbiakban 
néhány újabb együttműködésre hívjuk fel a figyelmet, amelyek meglepték a rajongókat.

Justin Bieber+Shawn Mendes
A rajongók már korábban is sugallták a két kanadai sztárnak, Justin Bi-

ebernek és Shawn Mendesnek, hogy készítsenek közös dalt, de sokan talán 
nem gondoltak arra, hogy ez valóra is válik. Azután nemrég mégiscsak meg-
jelent a közös dal, amelynek a címe Monster, sőt még egy videoklip is készült 
hozzá. A Monster a hírnévről és az álmokról szól, a pozitívumokról és a nega-
tívumokról, és ehhez illik a videó is, amely már a megjelenése első napjaiban 
nagy nézettséget produkált. Shawn Mendes mindeddig három lemezt adott 
ki, 2015-ben jelent meg Handwritten címmel a debütáló albuma, ezt követte 
2016-ban az Illuminate, majd pedig 2018-ban a saját nevével ellátott lemeze. 
A Monster tulajdonképpen a napokban megjelenő Wonder című negyedik 
albumának az egyik beharangozó dala. Justin Bieber februárban adta ki a 
Changes című ötödik lemezét, májusban megjelentette az Ariana Grande-val 
közösen készített Stuck with U című dalt, szeptemberben pedig a Holy című 
zeneszámot, amelyben Chance the Rapper működött közre.

Miley Cyrus+Dua Lipa
A napokban jelenik meg Miley Cyrus Plastic Hearts című he-

tedik lemeze. Az albumot a Midnight Sky című dallal lett haran-
gozták be, nemrég pedig a Prisoner című dalt adták ki, amelyben 
Dua Lipával működik együtt. Egy interjúban Miley Cyrus arról 
beszélt, hogy már korábban is dolgoztak Dua Lipával, és sohasem 
voltak egymás vetélytársai, sokkal inkább nagyon jó barátok. Tu-
lajdonképpen csak arra vártak, hogy egy olyan dalt készítsenek, 
amely igazán jellemzi őket, a Prisoner pedig a meglátásuk szerint 
pont olyan lett. A dalhoz videó is társult, amely kapcsán sokan 
párhuzamokat vélte felfedezni például a Thelma & Louise vagy 
a The Runaways című filmmel. Utóbbi ugyebár Joan Jett korábbi 
együttesének történetét meséli el.

Dee Snider+Lzzy Hale
Dee Snider, a nyolcvanas évek ismert metálegyüttesének, 

a Twisted Sister frontembere, azok közé tartozik, aki úgy érzi, 
hogy a helyzet ellenére sem maradhat el a karácsonyi hangulat, 
ezért a Halestormból ismert Lzzy Hale-el társulva előadták egy 
régebbi dalát, a The Magic Of Christmas Dayt. Dee Snider egy 
interjúban arról beszélt, hogy ezt a dalt még sok évvel ezelőtt 
a feleségének írta ajándékba, God Bless Us, Everyone címmel, 
nem voltak vele kereskedelmi ambíciói, de elénekelni már nem 
tudta, mert túl magas volt a hangjához képest. A dal végül Celine 
Dionhoz került, és meg is jelent a These Are Special Times című 
1998-as karácsonyi albumán. Dee Snider arra is visszaemléke-
zett, hogy Celine Dion ragaszkodott a The Magic Of Christmas 
Day címhez, neki pedig teljesen mindegy volt, hogyan hívja, 
csak tegye fel a lemezére. Ennek ellenére nagyon szerette volna 
elkészíteni a saját változatát is, erre pedig most kerülhetett sor.

Összeállította: L. M.
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Filmet forgat

A fiatalok nagy kedvence, Addison Rae TikTok-sztár, nagy 
bejelentést tett nemrég. Kiderült, hogy filmfőszerepet kapott, sőt 
a forgatások már el is kezdődtek. Az 1999-ben bemutatott A csaj 
nem jár egyedül, illetve a She’s All That című romantikus vígjáték 
újragondolásáról van szó. A film valójában George Bernard Shaw 
Pygmalion című drámájának a modern változata és nagy sikerre 
tett szert. Tulajdonképpen a Pygmalion adta a My Fair Lady alap-
ját is, úgyhogy ez egy jól bevált sztori. A csaj nem jár egyedül című 
filmben a főszereplőt, Zack Silert, Freddie James Prinze Jr. alakí-
totta. A történet szerint Zack egy nagymenő, aki fogadást köt a 
barátaival, hogy egy slampos lányból bálkirálynőt farag. A készülő 
alkotásban azonban változnak a szerepek, így a film címe He’s All 
That lesz. Az Addison Rae által megformált karakter egy átlagos 
srácból próbál majd menő srácot faragni. Addison Rae már azt is 
eldicsekedte a rajongóinak, hogy a forgatások vidám hangulatban 
telnek és remekül szórakozik.

Új dalt adott ki

Martin Gore, a Depeche Mode tagja, dalszerzője, nemrég új 
dalt adott ki Mandrill címmel. A Mandrill egy instrumentális ze-
neszám, és egy különös látványvilágú videoklip is készült hozzá. 
Nem ez az első eset, hogy Martin mellékprojektumként lemeze-
ket, dalokat, átdolgozásokat ad ki, a rajongók pedig ezeket mindig 
nagy örömmel fogadják. Úgy tudni, hogy az új dal Martin Gore 
új, készülő középlemezén kap majd helyet, amelynek a címe The 
Third Chimpanzee lesz és vélhetően január végén jelenik meg.  
A Depeche Mode egyébként nemrég azzal is felhívta magára a 
figyelmet, hogy beiktatták őket a Rock and Roll Hírességek Csar-
nokába. A legutóbbi tizennegyedik lemezüket Spirit címmel 2017-
ben adták ki.

Mit hallgat a volt elnök?

Amerikában még mindig forrong a helyzet az elnökválasztás 
miatt, közben a korábbi elnök, Barack Obama nemrég Egy ígéret 
földje címmel memoárt adott ki, amely hamarosan magyarul is 
megjelenik. A könyv Obama személyes vallomását tartalmazza az 
elnökségről és az útról, amely oda vezette. Érdekességként, Oba-
ma a könyvhöz egy lejátszási listát is közzétett. Ha érdekel, mit 
szeret hallgatni Amerika volt elnöke, hallgasd meg a listán szerep-
lő zeneszámokat. Íme a lista: Aretha Franklin: The Weight, B. B. 
King: The Thrill is Gone, Beyoncé: Halo, Beyoncé: At Last, Bob 
Dylan: The Times They Are A-Changin’ , Brooks & Dunn: Only in 
America, Bruce Springsteen: The Rising, Eminem: Lose Yourself, 
Frank Sinatra: Luck Be a Lady, Gloria Estefan: Always Tomorrow, 
Fleetwood Mac: Rhiannon, Jay-Z: My 1st Song, John Coltrane: 
My Favorite Things, Miles Davis: Freddie Freeloader, Phillip Phil-
lips: Home, The Beatles: Michelle, Sade: Cherish the Day, Stevie 
Wonder: Signed, Sealed, Delivered I`m Yours, Stevie Wonder: Sir 
Duke, U2: Beautiful Day.

The Weeknd a kiválasztott

Az Egyesült Államok legnézettebb sportműsora kétségkívül a 
Super Bowl, amelynek a félideje is nagyon népszerű, mivel ilyen-
kor világsztárok szórakoztatják a nézőket. Emiatt nem is mindegy, 
hogy ki lép fel. A sztároknak megtiszteltetés a felkérés, mert ez 
azt jelenti, hogy elsőrendű előadónak számítanak, ugyanakkor vi-
szont nagy kihívás is, mert meg kell felelni. Ha lapos show-t nyúj-
tanak, arról még sokáig beszélni fognak az emberek. Legutóbb 
Shakira és Jennifer Lopez duója szórakoztatta a nagyérdeműt, az 
új kiválasztott pedig The Weeknd kanadai énekes, aki az idén adta 
After Hours címmel a negyedik albumát. Sajnos a sporteseményre 
kihatással lehet járványügyi helyzet, így most sokan kísérik a fejle-
mények, úgy a szervezők, a sportolók, mint a nézők is.
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BIZALMAS SOROK
Jelige: „Szivi”
Kedves Bizi!
Segíts! Én egy boldogtalan hatodikos va-

gyok. Megismertem egy fiút, aki már közép-
iskolás, és beleszerettem. Hogy szerelmes 
vagyok belé, azt még nem mondtam meg 
neki, mert nem vagyok benne biztos, hogy én 
tetszek-e neki. Mostanában úgy látom, hogy 
figyel, de mindig más lányokkal van, akik 
idősebbek tőlem egy-két évvel, de sokkal fej-
lettebbek, mint én. Próbálkoztam már, hogy 
felfigyeljen rám, de semmi sem jött be ezek 
közül. Félek, hogy mostanában csak játszik 
velem, és ha a tudtára adom, hogy szeretem, 
ki fog nevetni. Mit tegyek? Mondjam meg, 
vagy ne mondjam meg neki, hogy mit érzek?

„Szivi”

Válasz:
Kedves Szivi! Nagyon jól tetted, hogy eddig 

nem vallottad be neki, hogy mit érzel iránta. Jó 
lenne, ha türelmes tudnál lenni önmagaddal. 
Várj és nyisd ki jól a szemed és a füled, figyeld 
továbbra is, mi történik körülötte, és hogyan 
viszonyul hozzád, amikor a közelében vagy. Ha 
úgy veszed észre, hogy a fiú kezd érdeklődni 
irántad, ha oda-oda pillant, keresi a tekintete-
det, rád mosolyog, köszön, akkor te is tegyed 
ugyanazt. Így jelzed majd, hogy ő is tetszik 
neked. Egyszóval flörtöljél vele. Ha mégis úgy 
döntesz, hogy bevallod, mit érzel iránta, ne 
a szerelmedet mond el neki, hanem azt, hogy 
nagyon tetszik és szeretnéd közelebbről megis-
merni. Ezzel elkerülöd a nagyobb csalódást, ha 
nem gondolja komolyan veled kapcsolatosan 
a dolgot. De azért jó lenne, ha kivárnád, hogy 
mégis ő tegye meg az első lépést. Egyre azért 
figyelj, hogy ne kerüld el az osztálytársaid tár-
saságát. Barátkozzál velük amikor csak teheted, 
nagyon valószínű, hogy végül is az első komo-
lyabb udvarlód mégis közülük kerül majd ki. 
Sose lehet tudni!

Jelige: „Cicamica”
Kedves Bizalmas sorok!
Hetedikes lány vagyok, és nagyon szerel-

mes egy velem egyidős fiúba, aki nem az osz-
tálytársam. Tudja már, hogy szeretem, de ő 
csak barátként tekint rám továbbra is. Kérlek, 
adj tanácsot, hogyan hódítsam meg?! Fontos! 
Életbevágó!

„Cicamica”

Válasz:
Kedves Cicamica! 
Egyet tudnod kell, bárhogyan is akarhatjuk 

a hódítást, bevethetünk minden eszközt, de hiá-
ba, ha a másik fél nem reagál, nem hagyja, hogy 
meghódítsák. Ahhoz, hogy kapcsolat alakuljon 
ki, kölcsönös vonzalomra van szükség. Úgy lát-
szik, a fiú számára szimpatikus vagy, mert barát-
nak elfogadna. Ő már letisztázta magában, hogy 
csak barátként jöhetsz számításba nála. Ezért, ha 
mást nem, barátkozzál vele. De vigyázz, mert ha 
túl rámenősen viselkedsz, félő, hogy barátként 

is elfordul tőled. Sokszor megtörténik, hogy 
a barátságon keresztül, idővel, sokkal jobban 
megismerik egymást az emberek, megváltozik 
a másikról alkotott kép, felébredhetnek más ér-
zelmek is a barátságon kívül, és rájönnek a felek, 
hogy szerelmespárként is összetartoznak. Ha 
köztetek nem ez történik majd, az se baj, mert 
magadnak tudhatsz egy szép barátságot. Biztos 
vagyok benne, hogy nagyon gyorsan lesz majd 
olyan fiú, aki még jobban fog tetszeni, és még 
jobban megdobogtatja a szívedet, és remegni 
fog a lábad, amikor a közelébe kerülsz. És jus-
son mindig eszedbe, hogy a serdülőkor azért 
van, hogy minél jobban megismerd önmagad 
és a másik nemet is, és megtaláld önmagadat a 
párkapcsolat világában is. És ez csak úgy megy, 
ha barátkoztok, jártok, szakítotok, újra jártok, 
…Ilyen a tini-, de néha a felnőtt élet is.

Jelige: „Sziszi”
Kedves Bizalmas sorok!
Tizenegy éves lány vagyok, és szerelemes 

egy nyolcadikos fiúba. Nagyon tetszik, de 
nem tudom, hogyan ismerkedjek meg vele. 
Az is gondot jelent, hogy most csoportokba 
osztottak bennünket, ő szerb tagozatra jár, és 
emellett még másik két lánynak is tetszik. Az 
is gondot jelent nekem, hogy a két lány közül 
az egyik tudja, hogy nekem is tetszik a fiú. 
Mindezek mellett még a szerb nyelv is gondot 
okoz nekem, mert nem megy olyan jól. Kér-
lek, adj tanácsot, hogyan ismerkedjek meg 
vele. Mit szólsz ahhoz, hogy úgy ,,véletlenül”, 
akaratból összeütközök vele a folyosón. Se-
gíts, mert gyorsan múlik az idő, és utána már 
nem láthatom őt!

„Sziszi”

Válasz:
Kedves Sziszi!
A leveledet olvasva úgy látom, hogy na-

gyon sok mindent óriási gondként élsz meg, és 
a fiúval kapcsolatosan elég sok a megoldatlan 
problémád. Jó lett volna, ha már korábban oda-
figyelsz a szerb nyelv tanulására, akkor most ez 
nem jelentene gondot, és még jó jegyed is lenne 
ebből a tantárgyból. De semmiről sem maradtál 
le! Használd ki a fiú környezetét és az osztály-
társaival (főleg a lányokkal) való barátkozáson 
keresztül próbáld javítani a nyelvtudásodat, és 
bővítsd az ismeretségi körödet is, ha lehet. Az, 
hogy más lányok tudják, hogy neked tetszik a 

fiú nem jelent olyan nagy gondot, hiszen nem 
vagy ezzel egyedül. Mindenesetre, mielőtt bár-
mit is lépnél, figyeld meg és térképezd föl, hogy 
a fiú mutat-e bármilyen érdeklődést irántad. 
Pl.: követ a tekintetével, érdeklődve figyeli-e 
merre jársz, itt-ott rád mosolyog-e stb. Ha ezek 
megfigyelhetők nála, akkor van remény arra is, 
hogy a fiú vonzónak tart. Minden esetre ne táp-
láljál túl nagy reményeket, mert általában a 14 
éves fiúkat kevésbé érdeklik a 11 éves lányok. 
Őket sokszor kislányoknak tartják. De azért ne 
add fel! Ha mást nem, jobb szerb nyelvtudással 
dicsekedhetsz majd a jövőben, és könnyebben 
kommunikálsz az életben is. Egyre figyeljél oda, 
a „véletlenül-akaratból” összeütközni valakivel 
sosem jó ötlet, mert valaki megsérülhet, és nagy 
a valószínűsége, hogy a fiú megharagszik rád és 
nem bóknak tekinti az ilyen közeledést.

Jelige: „Viola”
Kedves Bizi!
Szeptember óta járok egy fiúval, de köz-

ben rájöttem, hogy egy másik fiú sokkal job-
ban tetszik, mint a saját fiúm? Mit csináljak? 
Segíts, adj tanácsot!

„Viola”

Válasz:
Kedves Viola!
Ne izguljál, mert ez a jelenség a tiniknél 

igen gyakori szokott lenni, mert a serdülőkor, 
egy keresési időszak. A „járás” az ismerkedés, 
nem életfogytiglani végleges dolog. De mielőtt 
szakítanál, azért jó lenne, ha nyugodt légkörben 
átgondolnád a dolgot, az érzelmeidet, azt, hogy 
mit is érzel a fiú iránt, akivel jársz? Jól érzed-e 
magad továbbra is a társaságában? Azt is tisz-
tázd le, hogy a másik fiúnak te, mennyire vagy 
vonzó? Te tetszel-e neki? Barátkozni addig is 
lehet vele, hogy jobban megismerjed. Az alatt 
az idő alatt eldöntheted, hogy mit is szeretnél. 
Ha az új fiú mellett döntesz, őszintén kell be-
szélned a régivel, el kell neki mondanod, hogy 
már nem akarsz vele járni. Szakítani pedig úgy 
szakíts, ahogyan te is el tudnád fogadni a szakí-
tás tényét. Egyetlen egy szakítás sem múlik el 
fájdalom és legalább megbántódás nélkül, még 
akkor sem, ha az érzelmek már régen kialud-
tak.

Kérdéseitekre Bori Mária pszichológus válaszol
e-mail: bizalmas.sorok@gmail.com
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HAJHULLÁM
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EME

MAD ...
FILMCÍM

VÉGTAG

RADON

KUTYA

TISZTE-
LETDÍJ,

ANGOLUL

SANTA,
RÖVIDEN

VOLT
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SZÓ

OROSZ
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SZERZŐ

SZINTÉN

EDWARD,
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.... NÁN-
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GÉN

HÁROM,
SZERBÜL

SZOKNYA

OLASZ-
ORSZÁG

ÉTIENNE..
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FORRA-
DALMÁR

FÜZET

ADY ...
KÖLTŐ

DÉL

SORVÉG!

CSEN

FÉLÉV!

PÉKSÜ-
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SZLOVÁK
NAPILAP

ÉNEKLŐ
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ERRE-
FELE!

HÁROM,
ANGOLUL

KÉZIMUN-
KÁZIK

FÉLFA!

NŐI NÉV

HARC-
KOCSI

ZOKOGNI
KEZD!

DIAGO-
NÁLIS

TELÍTETT
SZÉNHID-
ROGÉN

SOHA
EGYNEM.

ERRE A
HELYRE

NÉMET-
ORSZÁG

AZON A
HELYEN

DEHOGY!

ALMA ...
ALMATI RÉ-
GEBBI NEVE

KÁLIUM

PÁROS
MESE!

MÁTKA

EURO

GITÁR
ELEJE!

KÖZÉPEN
ÍGÉR!

HAJNALI
MISE

HELYI
KÖZÖSSÉG

A FÉRFI
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NÉLKÜ-
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E
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SZÁM,
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DIK SZE-
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MEGFEJTÉS: Amíg megírom a leckéteket, addig legalább maradjatok csendben.



20

tiNitURMiX

A dohányzás ártalmas a tüdőre, a szívre, az agyra és még a kül-
sőnkre is. Fő okozója a rákos megbetegedéseknek, és emellett még 
számos oka van annak, hogy miért ne szokj rá. Nézz szembe a tények-
kel, és dönts okosan!

Táskák a szem alatt

Ha dohányzol, négyszer nagyobb az esélyed arra, hogy ébredés 
után fáradt leszel. Éjszaka, alvás közben nikotinhiány léphet fel, ami-
től forgolódsz, ezért nincs esélyed a mély alvásra.

Ápolatlan és sárga fogak

Ha dohányzol, nyugodtan búcsút inthetsz a fehér fogaknak. A ci-
garettában éppen a nikotin befolyásolja a fogak színét. Komoly fog-
problémát is előidézhet, beleértve a fogszuvasodást, az ínybetegsége-
ket és a szájrákot.

Korai öregedés

Tetszeni fog, hogy viszonylag fiatal korban megjelennek majd az 
első ráncaid? A kutatók egyetértenek abban, hogy a dohányosok átlag-
ban 1,4 évvel idősebbnek tűnnek nemdohányzó társaiknál, a dohány-
zás tehát gyorsítja az öregedési folyamatot. A dohányzás miatt fellépő 
érszűkület a hajszálerekre is hat, csökken a bőrszövetek vérellátása, 
ezért sokkal több ránc jelenik meg a bőrön.

Sárga színű ujjak

A nikotin nemcsak a fogazatot színezheti be, hanem az ujjaidat is.

Vékonyabb haj

Ha a ráncos bőr még nem volt elég, tudnod kell, hogy a dohányzás 
károsítja a hajadat is. A tudósok úgy gondolják, hogy a cigiben talál-
ható mérgező vegyszerek kárt tehetnek a hajtüszők DNS-ében. A do-
hányzók körében megnőhet a korai hajhullás és a kopaszodás veszélye.

A természetes ragyogás elvesztése

Nem csak a fáradt, hanem a nyúzott arc is a dohányzás számlájára 
írható. A cigarettafüst „kiűzi” a friss oxigént az arc ereiből, a káros 
összetevők csökkentik a C-vitamin felszívódását a szervezetben, meg-
akadályozzák a bőr védelmét.

Köszönöm, nem kérek!
Miért jobb nem rászokni a dohányzásra?

Megjelentek a szőrszálak az arcodon?  
Ez menő dolog, de ugyan ki akarna ennyi idő-
sen bokros szakállat vagy bajszot növeszteni? 
Hát igen, itt az idő, hogy elkezdj borotválkozni!

Valójában a borotválkozás nem egy nagy 
szám. Ha szépen követed az arcod körvo-
nalait, abszolút fájdalommentes. Rengeteg 
fajta borotvát árusítanak. Vannak olyanok, 
amelyek eldobhatóak és vannak olyanok, 
amelyekben pengét kell cserélni, és vannak 
villanyborotvák is.

Elektromos borotva

A villanyborotvát könnyű kezelni. Gyors 
és praktikus lehet a használata, de sok férfi 
szerint korántsem nyújt olyan tökéletesen 
sima felületet, mint a hagyományos borotvák. 
A villanyborotvát kezelni teljesen egyszerű. 
Csak bekapcsolod és mozgatod az arcodon.

A hagyományos borotva

Amikor hagyományos borotvát használsz, 
a legfontosabb, hogy tiszta és éles pengével 
dolgozz (a jó borotvának minimum 2 pengéj 
és mozgatható feje van). Kerüld az életlen, 
durva borotvákat, velük csak szenvedés lesz 
a borotválkozás.

Borotvahab és zselé

Mivel borotválkozás közben kü-
lönböző olajokat is eltávolítasz a 
bőrödről, a másik fontos dolog a bo-
rotvahab vagy borotvazselé. Ez azért 
fontos, mert regenerálja a bőrödet és 
csökkenti a súrlódást.

Áúúú

Az apró vágások és hegek részei a 
borotválkozásnak. Nem mindig fog 
bekövetkezni, de számolni kell velük.

Hogyan borotválkozz?

Mielőtt nekikezdesz a borotvál-
kozásnak, győződj meg róla, hogy a 
borotvád tiszta. Mindig öblítsd ki, 
és távolítsd el az apró szennyeződéseket, 
amelyek eltömíthetik a borotvád. Először is 
vizezd be az arcod. Ezáltal puhábbak lesznek 
a szőrszálaid, megnyílnak a pórusaid. Így 
sokkal könnyebb lesz a borotválkozás. De a 
legjobb, ha zuhanyzás után borotválkozol.

Tégy egy kis adag borotvazselét a kezedbe, 
majd masszírozd bele az arcodba. Ügyelj arra, 
hogy minden részt egyenletesen fedjen be!  

Különösen a nyakad és a szád körül. Rövid, 
lassú mozdulatokkal végezd a borotválko-
zást, abban az irányban, amelyik irányban a 
szőr nő! Ne túl erősen, de ne is túl lágyan!

Mikor befejezted, ne feledkezz meg a bő-
röd ápolásáról!

Elsőre talán kicsit bonyolultnak néz ki, 
de hidd el nem az. A 4-5. borotválkozás  
után már teljesen belejössz. Sok sikert!  
(KamaszPanasz)

Borot v ál kozás: hogyan kezdj hoz z á?
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Bizonyára néhányan már hallottatok erről a 
hobbiról, de ha még nem, az sem gond. Kezdjük 
az elején, hogyan is indult ez a naptár- illetve 
naplótervezés.

Mi az a bullet journal?
Alig pár évvel ezelőtt hozta nyilvánosságra 

Ryder Carroll azt a rendszert, amit már évek 
óta tesztelt és tökéletesített. Egy olyan felületet 
szeretett volna létrehozni, ahol átláthatóan tud-
ja rendszerezni a feladatait, ami segít, hogy ne 
felejtse el a fontos időpontokat, az eseményeket, 
és ami kiváltja a kósza papírfecnik kupacát. Így 
született meg a bullet journal. Ugye jól hangzik, 
hogy mostantól egyetlen füzetre lesz csak szük-
séged, hogy átlásd a hétköznapjaidat, hogy ne 
kelljen többé keresgélned, hogy hova írtál fel 
valamit, és hogy ne felejts el egy fontos időpon-
tot sem.

Tippek az első lépésekhez
Ahhoz, hogy te is elkezdd a bullet journal 

megtervezését, nem kell rajztehetséggel meg ten-
gernyi matricával rendelkezned. Díszítés nélkül 
is tökéletesen ellátja feladatát. Persze, ha te pont 
az alkotás részét szeretnéd élvezni, akkor hajrá!

– Kezd el bármilyen füzettel, amit otthon 
találsz. Előny, ha kockás, de sima és vonalas is 
megteszi. Így a maximalizmusod kicsit lenyug-
szik, és nem az történik, hogy nem mered elkez-
deni a szép füzetet, nehogy elrontsd.

– Gondold át, milyen listák és milyen elren-
dezések jöhetnek szóba. Írd le az ötleteidet.

– Ceruzával rajzold meg először. Sőt, ír-
hatsz is bele ceruzával egy ideig, ha attól nyu-
godtabb vagy. És ha már úgy érzed, biztos vagy 
az elrendezésben, a következő hetet rajzolhatod 
tollal is.

– Ha elrontottál valamit, ne ess kétségbe! 
Ki lehet javítani. Lehet rá ragasztani matricát, 
lehet rá filccel rajzolni, színezni... És persze a jó 
öreg hibajavító is segíthet.

– Egy hetet rajzolj csak meg először. A havi 
terveződ már megvan, a heti tervezőből elég 
egyszerre egy is. Nem kell rögtön kitalálni min-
dent. Rajzold meg kezdetnek az adott hetedet. 
Utána már okosabb leszel, hogy mit formáznál 
máshogy a következő héten.

eve

zSiBONGó

SZÓLÁSMAGYARÁZAT

Lenyeli a békát
Jelentése: elvállal valamely kellemetlenséggel járó feladatot, eltűr valamit, ami számára sér-

tő vagy kínos, vagy esetleg hagyja, hogy rászedjék. Keletkezéséhez egy adomát kell ismerni. 
Két ember megy az úton. Egy béka ugrál előttük.

– Te mennyiért ennéd meg ezt a békát? – vetődik fel az ötlet az egyikben. A másik, nevez-
zük Pálnak, nem is veszi komolyan a dolgot.

– Száz koronáért – mondja.
– Na tessék, itt van – ugratja a barátja. Pál szegény is, könnyen is ugrik, hát megeszi. Tovább 

mennek, megint látnak egy békát. Pált fűti a bosszú, ezért addig biztatja, ingerli kapzsi barátját, 
hogy száz koronáért az is lenyeli a békát. Aztán tovább menve, Pál, aki a békát is megette, és a 
pénzt is visszafizette, végre kimondja a kérdést:

– Tulajdonképpen miért is nyeltük mi le a békát?...

Bullet journal – vagyis a naplótervezés
Mivel lehet dekorálni?

Meghagyhatod a naplód teljesen mi-
nimalista dizájnját, de ha mégis inkább 
kreatívkodnál és rajzolgatnál kicsit, több-
felé is indulhatsz. Használhatsz maga-
zinból kivágott képeket, kinyomtatott 
képeket, matricákat, filcet, színes ce-
ruzát. Ha emlékmegőrzés is szóba jöhet, 
akkor lehet ragasztgatni belépőjegyeket 
és egyéb, útközben gyűjtött apróságokat 
is. Inspirációhoz ajánljuk a Pinterestet és 
Instagramot, ahol #bujo és #bulletjournal 
hashtagekre rákeresve több millió kép kö-
zött böngészhetsz. Te kipróbálod?

Tippek a témákhoz:
ISKOLA/TANULMÁNYOK
– Órarend
– Elérhetőségek
– Tanulmányi eredmények/Jegyek listája
– Tesztidőpontok
– Kedvenc iskolai emlékeim
– Kedvenc tantárgyaim

OTTHON
– Takarítási lista
– Takarítási kalendárium
– Lakberendezési ötletek/kívánságlista

ÉNIDŐ
– Hangulatnapló
– Dolgok, amik boldoggá tesznek
– Dolgok, amiket ki kell próbálnom
– Bakancslista



22

kAlEidOSzkóP

Ismersz-e kígyóval 
kapcsolatos szólást, 

közmondást?
Nem sok helyen, de azért fel-felbukkan a kígyó a magyar 
nyelvhasználatban is. Íme:

Kígyót melenget a keblén.
Kígyót-békát kiált rá.
Erőtlen, mint a bőre hagyott kígyó.
Kígyót eszik, hogy sárkány lehessen.
Leveti múltját, mint bőrét a kígyó.

A kézhordozás világszerte sajátos pszicho-
lógiai jelentéssel bír. Sokat elárul a karakter-
ről, hogy az ember miként tartja karjait járás 
közben, mennyire szorítja a testéhez, vagy 

milyen távol vannak a testétől, és azok milyen 
ritmusban, összhangban mozognak a testével. 
Ideális kartartás az, ha a karok oldalt lazán, de 
nem élettelenül lógnak, s az ujjak csak rész-

ben zártak. Ez a fajta kézhordozás az óvatos, 
józan, megbízható, igazi értékű, meggondolt 
emberek ismertetőjele. A kezét eldugó vagy 
zárva tartó személy általában titkolódzó, 
kétszínű, képmutató, hamis ember. Olyan, 
akinek valami „takargatnivalója” van. Aki a 
karját lazán oldalt tartja, élettelenül lóbálja, 
az ujjai csaknem nyitottak, céltalan, döntés-
képtelen személy, lusta gondolkodni, befo-
lyásolható, nem csinál problémát semmiből, 
meggondolatlanul költekezik, szórja a pénzt. 
Határozott fellépésű, eltökélt, tevékeny, ener-
gikus típusú ember viszont az, aki a karjait 
oldalt tartja, az ujjait szorosan ökölbe zárja. A 
lazán ökölbe zárt kezű ember szilárdan, tuda-
tosan cselekvő személy. A görcsösen ökölbe 
zárt kéz pedig megszállottságról, szenvedé-
lyességről árulkodik.

Mit jelent a kéztartásunk?

A honfoglalók divatja
A magyarok jólöltözöttsége bizo-

nyos korszakokban közismert volt, de 
azt valószínűleg kevesen tudják, hogy 
honfoglaló őseink egyenesen divatdik-
tátornak számítottak: az akkori Nyugat 
tőlük leste el a még ma is alapdara-
boknak számító öltözékeket. Ázsiából 
érkező elődeink térdig érő kabátjából, 
a kazakból lett a mai zakó, az együtt vi-
selt kazakból és nadrágból az öltöny, a 
kaftánból a kabát, a kepenegből a köpö-
nyeg, a kalpagból a kalap, a háromne-
gyedes szárú, puha cipőből a mokaszin. 
A korabeli nyugati krónikákból és a 
hazai régészeti leletekből is egyértel-
műen kiderül, hogy elődeink nagyon 
adtak a külsejükre. Ruháik, fegyvereik, 
eszközeik nemes anyagokból, nagyon 
gazdag, finom díszítésekkel készültek. 
És ez nemcsak az előkelőségekre, ha-
nem a köznépre és a harcosokra is jel-

lemző volt. Volt még egy jellegzetessége 
az akkori magyarság öltözködésének: 
ezen a téren egyértelmű volt az eman-
cipáció, hiszen a férfi és a női viselet kö-
zött alig volt eltérés. A férfiak és nők a 
felsőtestükön álló nyakú, kender- vagy 
lenvászonból készült rövid, dísztelen 
inget viseltek. Ennek az ujját, mint a 
nadrágok szárát pánttal, nemritkán 
ezüstpánttal fogták össze. Az ingnek 
volt hosszabb változata is, ezt széles 
bőröv tartotta össze. A felsőruha alatt 
teljes alsóruhát hordtak. Ezt a higiéni-
ai szempontból forradalminak számító 
öltözködési szokást szintén tőlünk vette 
át a „művelt Európa”. Efölött viselték 
a gazdagon díszített kaftánt, amelyet 
nemcsak hátul, hanem a lovaglás miatt 
kétoldalt is felhasítottak. Később jött di-
vatba a zeke, a nemezköpeny, a szőrmés 
ködmön és a szűr.
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Patarában született 245-ben egy gazdag csa-
lád gyermekeként. A városban nagy járvány tört 
ki, így kisgyermekként árvaságra jutott. Szüle-
itől hatalmas vagyont örökölt, amellyel kolos-
torba vonult érsek nagybátyjához. Tanulmányai 
befejezése után a papi hivatást választotta, életét 
a tanításnak szentelte. Messze földön híres volt 
az emberek iránti szeretetéről és segítőkészségé-
ről. 270-ben a Jeruzsálembe tartó zarándokútján 
vihar tört ki a tengeren, az egyik hajó majdnem 
elsüllyedt, és két tengerész a vízbe esett. Miklós 
pap mentette ki az embereket, és megjavította 
a hajót. Imádkozni kezdett, hogy megköszönje 
Istennek a segítséget, majd vízbe vetette magát, 
és eltűnt a megrémült emberek szeme elől, akik 
azt hitték, hogy egy égi szent segített rajtuk. 
Hazafelé betért Myrába (Demre), Anatólia fővá-
rosába, ahol az anyagias püspökök a tisztségért 
való versengésben napok óta nem tudtak meg-
egyezni egymással, végül úgy határoztak: „az 
legyen Myra városának püspöke, aki felszentelt 
papként elsőnek jön be a városkapun”. Ekkor 
megérkezett Miklós pap, akit azonnal püspökké 
választottak, és 52 évig töltötte be ezt az egyházi 
tisztséget. Később a zarándokút tengerészei is 
betértek hálaadásra imádkozni Myrába, ahol a 
templomban felismerték a hajójukon imádkozó 
személyt, Miklós püspököt. Ettől kezdve a ten-
gerészek védőszentje lett, akik a bajban hozzá 
imádkoztak. Szent Miklós vagyonát a nép meg-
segítésére fordította, a városka utcáin tett sétái 
közben beszélgetett az emberekkel, meghallgat-
ta gondjaikat. A legendáját képező eset is ekkor 
történt.

Legendás történetek
Élt egy teljesen elszegényedett ember a kolos-

tor szomszédságában, akinek volt három férjhez 
menés előtt álló leánya. Miklós püspök éppen 
akkor ért a nyitott ablakhoz, amikor a lányok 
azon vitatkoztak, melyiküket adják el rabszol-
gának, hogy a családon segítsenek, és hogy egy 
másik férjhez tudjon menni. Egy marék aranyat 
keszkenőbe kötött, és bedobta az ablakon. Azt 
hitték a lányok, hogy csoda történt. Ugyanebben 
az időben egy év múlva megint bedobott az ab-
lakon egy keszkenő aranyat a második lánynak. 
Ekkor lépteket hallottak az ablak alól. Amikor 
kirohantak, egy piros ruhás öregembert láttak 
elsietni. A harmadik évben ezen a napon nagyon 
hideg volt, zárva volt az ablak. Miklós püspök 
felmászott a sziklafal mellé épült ház tetejére, és 
bedobta az aranyat a tűzhely kéményén. A leg-
kisebb lány éppen a harisnyáját szárította a tűz-
helynél, amelybe az arany pont beleesett. Mivel 
télen történtek a csodák, az ismeretlen jótevőt a 
Télapónak hitték, aki ilyenkor jön le ajándékaival 
a hóborította Taurus-hegyről. Végül a harmadik 
évben kitudódott a titok, mivel az aranyak kö-
zött egy kereskedő felismerte azt a darabot, ame-
lyet ő ajándékozott Miklós püspöknek, valamint 
az ajándékozások mindig december 5-én, a név-
napját megelőző este történtek. Adakozásaiért a 
nép Noel Babának (Ajándékozó Apa) nevezte el, 
és imáiba foglalta.

Békés, hosszú öregkor után 326-ban tért 
örök nyugalomra. A legenda szerint lelkét an-
gyalok vigyázták 1087-ig, amikor sírját feltörték 
és kirabolták. Nyughelyénél egy tiszta forrás 
eredt, amelyből áradó szeretete küldi el ma is 
hozzánk utódát, a Mikulást, akinek eljövetelét 
nagy izgalommal várja sok millió kisgyerek. 

1927-ben derült fény a lakhelyére, amikor a finn 
rádió gyermekműsorának vezetője, Márkus bá-
csi (Markus Rautio) bejelentette, hogy a Mikulás 
Korvatunturin (Fül-hegyen) lakik, a Lappföldön. 
Egész éven át a nyuszifülre emlékeztető hegyen 
keresztül hallgatja, hogy jók voltak-e a gyerekek 
vagy rosszak. A hegy gyomrában, ahol a játékok 
készülnek, feleségével és a szorgos manókkal 
éldegél már réges-rég óta. Az 1950-es évek óta 
a gyerekek a Lappföldön található Napapiiri-
ben egyre többször találkozhattak a Mikulás-
sal. 1985-től látogatása rendszeressé vált, végül 
Napapiirit Mikulás faluvá nevezték ki, irodát és 
postahivatalt rendeztek be, ahová egész évben 
várják a gyerekek leveleit és a látogatókat.

Ki volt Szent Miklós?
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 VIHOGI 

Agresszív kismalac

Az agresszív kismalac mohón majszol 
egy mogyorós csokit.

A nyuszikának már csorog a nyála, 
nem is bírja tovább:

– Te, malacka, én még sohasem ettem 
ilyen csokoládét.

Mire a kismalac:
– Nem is fogsz.

Miért

– Miért tartják az oroszlánt ketrec-
ben?

– ???
– Mert az akváriumban megfulladna.

Mélység

– Milyen az abszolút mély kút?
– ???
– Amelyikben a ma bedobott kő csak 

holnap csobban.

Mi az?

– Idejében érkező írásjel?
– ???
– Pontosvesző.

•
– Föld feletti üzlet?
– ???
– Égbolt.

•
– Guruló nép?
– ???
– Görög.

•
– Mágiát folytató négylábú?
– ???
– Varázsló.

Jóslat

A vendég bemegy az étterembe, és azt 
mondja a pincérnek:

– Mondja, mit lehetne itt enni?
– Lehetne enni libát, hagymás rosté-

lyost, bécsi szeletet, vesepecsenyét, de 
ahogy én látom, maga tökfőzeléket fog 
enni.

– Micsoda szemtelenség ez? Honnan 
veszi, hogy én tökfőzeléket fogok enni?

– Onnan, hogy nálunk egyéb nincs.

Harapós kutya

– Csak nem emiatt az öklömnyi kutya 
miatt tette ki az ajtóra a „Harapós kutya” 
táblát, szomszéd?

– De, épp ezért. Ha semmi sem figyel-
mezteti a belépőt, még rálép valaki sze-
génykémre.

Madarak

Két madár ül az ágon. Azt mondja az 
egyik:

– Csip, csip.
A másik odébb húzódik:
– Csak nincs bolhád?

Jó gazdi

– Milyen rosszul néz ki, szomszéd, 
csak nem beteg?

– Nem én, hanem a kutyám.
– Attól ilyen sápadt?
– Hát igen. Egész éjjel én ugatok he-

lyette.

Tényleg…

– Hány éves ez a gyönyörű bika? – kér-
di a turista a farmertől.

– Kettő.
– És miről lehet ezt megállapítani.
– A szarváról.
– Tényleg, hiszen két szarva van…

Van hal, nincs hal

Két bolond ül egy csónakban a sivatag 
szélén. Arra jön valaki, és megkérdezi, 
mit csinálnak.

– Horgászunk – válaszolják a bolon-
dok.

– De hiszen itt nincs hal!
Mire az egyik:
– Ugye mondtam, hogy evezzünk bel-

jebb!
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TÖRÖM A KOBAKOM
Megfejtés:
Kvíz – Kuba, Vörös-tenger, ádámcsutka, új város, 

Svájc, higgyen, i, Schönbrunn
Keresd a bárányt! – a Mikulásfejek között valóban 

megbújik egy bárányfej. Balról keresd: vízszinte-
sen a 3. és a 4. sor között, függőlegesen pedig a 2. 
és a 3. fej között.)

KVÍZ

Találd ki!  
Vagy már tudod?

1. Melyik ország zenéje és tánca a habanera?
Haiti, Kuba, Jamaic, Puerto Rico

2. Melyik a legsósabb tenger?
Arafusa-tenger, Vörös-tenger, Azori-tenger, Karib-tenger

�. Melyik változat helyes?
Ádám-csutka, ádámcsutka, Ádám csutka, ádám-csutka

�. Mire utal Nápoly neve?
régi város, új város, nagyváros, szép város

�. Melyik európai országra utal a magyarországi Helvécia 
település neve?
Ausztria, Hollandia, Horvátország, Svájc

�. Hogyan írjuk le helyesen a hisz ige felszólító módú 
alakját?
Higyjen, hidjen, higgyen, higgyjen

�. Melyik az a magánhangzó, amelynek nagybetűs alakjá-
ra nem teszünk ékezetet?
í, ö, i, á,

8. Melyik bécsi kastély neve magyarul szép kút?
Belvedere, Inzersdorf, Albertina, Schönbrunn

BŰVÉSZTRÜKK

Beragadt gyufaszálak
A bűvész kér egy doboz gyufát. Megrázza a gyufásdo-

bozt, hogy van-e benne elég gyufaszál, majd széthúzza a 
doboz két részét, és külön-külön is megmutatja őket, először 
a gyufaszálas részét, majd a tetejét! Ezután összetolja őket 
vízszintesen, majd a dobozt függőlegesen forgatja, azaz, ha 
most széthúzza a dobozt, a szálaknak le kellene potyogniuk. 
Széthúzza a dobozt, a gyufaszálak nem esnek ki. A bűvész 
párszor meg is rázogatja, nem történik semmi, majd cset-
tint az ujjával, és voálá: a szálak az asztalra hullanak. A bű-
vésztrükk titka: A bűvész előre bekészít magának egy rövidí-
tett gyufaszálat, ami pont olyan hosszú, mint a gyufásdoboz 
rövidebbik oldala, és mielőtt összetolja a doboz két részét, 
– észrevétlenül és figyelemeltereléssel – keresztbe befeszíti 
a dobozba, valahol középen, hogy fent tartsa a többi szálat. 
Amikor csettint, akkor a dobozt tartó kezének egyik ujjával 
észrevétlenül kipöcköli onnan.

Ne keverjük össze…
Ne keverjük össze a harcsa máját a Marcsa hájával!
Ne keverjük össze a boka táját a toka bájával!
Ne keverjük össze a fartőt a tar fővel!
Ne keverjük össze a jó bor kulcsát a kóbor Julcsával!
Ne keverjük össze a csokorban adott bókot a bokorban adott csókkal!

Nem mindegy…
Nem mindegy, hogy egyöntetű, vagy ön egy tetű.
Nem mindegy, hogy mögöttem, vagy nem öttem mög.
Nem mindegy, hogy Gödön van szobrod, vagy Szobon van gödröd.

Van-e különbség?
Nem könnyű különbséget tenni az egyelőre, és egyenlőre szavak között. 

Mit gondoltok ugyanezt jelenti a két szó, vagy egyik változatot helytelenül 
írtuk le?

Hogy a kételyt eloszlassuk, inkább azonnal példával állunk elő, merthogy 
helyes mindkét szó. De pontosan mit jelentenek? Például egyelőre nem vála-
szolt, és egyenlő részekre osztotta az almát. Az egyelőre időre vonatkozik, az 
egyenlőre pedig mennyiségre.

Nagyon hasonló szavak a helység, és a helyiség is. Mi a különbség mégis? 
A következő példa jól illusztrálja: a szomszédos helységben van egy ház, s ab-
ban három helyiség. Vagyis a helység megfelel a településnek, míg a helyiség 
a terem szinonimája.

Keresd a bárányt!
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Tartomány

A Jó Pajtás megjelenését támogatja:

Magyar Nemzeti 
Tanács

JÁTSSZUNK EGYÜTT!

Nyerj kerékpárt a Jó Pajtással!

A helyes válasszal könyvet nyerhetsz!

3. SZELVÉNY
Mit jelent a regölés?

_________________________________________

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

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

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

Mai számunkban közöljük a 
téli nyereményjátékunk harmadik 
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 bo-
rítékba, címezd meg és küldd el 
címünkre: Jó Pajtás, 21000 Novi 
Sad, Vojvode Mišića 1.

Az utolsó szelvény megjele-
nése után várjuk a borítékba zárt 
kitöltött szelvényeket, melyeknek 
legkésőbb január 10-éig kell szer-
kesztőségünkbe érkezniük ahhoz, 
hogy dobozba kerüljenek és részt 
vegyenek a sorsoláson. A sorso-
lás 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 ajándékcsomag

Sok szerencsét minden játékos  
kedvű olvasónknak!

A helyes választ legkésőbb december 8-áig 
küldd el címünkre. Levélcímünk: Jó Pajtás, 
Vojvode Mišića 1., 21000 Novi Sad. A választ 
elküldheted a jopajtas.szerk@magyarszo.rs  
e-mail-címünkre is. A neved mellett írd meg az 
iskolád nevét, az osztályt és a lakcímedet!

E heti nyereménykérdésünk a következő:
Minden útját maga szabja,
ég s föld közé maga rakja.
Háza sarkában ül lopva,
s vendégeit mind kifosztja.
Mi az?

A 35. számunk nyereménykér-
désének megfejtése nem más, mint 
a búza. Ezúttal Vass Petra, a zentai 
Stevan Sremac iskola negyedikes 
tanulója nyerte a Jó Pajtás könyv-
ajándékát.




