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Jézus, a szeretet 
filozófusa

Jézusra általában olyan istenségként gondolunk, mint akit el-
fogadunk a vallásunk szerint, vagy elutasítunk, ha nem vagyunk 
hívők. Csakhogy ebben az értelemben figyelmen kívül hagyunk 
egy nagyon fontos részletet: Jézus egy rendkívül éleslátású, és 
nagy hatású filozófus is volt egyben, akinek az emberi magatar-
tásra vonatkozó elképzelései máig nyomot hagytak a világban.

Jézus filozófiáját rengeteg bibliai történet és példázat őrzi. Já-
nos evangéliumában olvasható a híres történet, miszerint a nép 
Jézus elé vitt egy bűnös nőt. A vétkes asszonyt a tömeg körül 
állta, és azt mondták Jézusnak, hogy Mózes parancsa szerint, 
meg kell kövezniük a bűnöst.

Gondoljuk magunkat Jézus helyébe egy pillanatra. Elég ne-
héz döntés előtt állunk, hiszen erre vagy azt mondjuk a népnek, 
hogy:

1. Ne kövezzék meg a vétkes nőt!
2. Kövezzék meg!
Ha az 1-es válasz mellett döntenénk, akkor azt is állítanánk 

egyben, hogy bűnt elkövetni rendben van. Ha viszont a 2-es vá-
lasz mellett voksolunk, akkor pedig a szeretet, és megbocsátás 
prófétájaként saját tanításunknak mondunk ellent.

Jézus egy másik, ügyesebb utat választott a probléma és a 
helyzet megoldására. Nem utasította el kategorikusan a nép, és 
Mózes parancsát, helyette így figyelmeztette a tömeget: meg-
büntethetik és megkövezhetik az asszonyt, de csak akkor, ha 
saját maguk megfelelnek egy fontos kritériumnak: annak, hogy 
ők még sosem követtek el semmilyen bűnt, és nem tettek sem-
mi rosszat. „Az vesse rá az első követ, aki bűntelen közületek!” 
– hangzott el Jézustól a híres mondat.

A tömeg, meghallgatva Jézus tanítását, lassan feloszlott, nem 
maradt senki, aki erkölcsileg teljesen sérthetetlennek tartotta 
volna magát, és követ vetett volna a vétkes nőre. Jézus figyel-
meztetése arra vonatkozik, hogy ne felejtsük el saját hibáinkat, 
bűneinket azokban a helyzetekben, amikor nekünk van hatal-
munk ítélkezni mások felett, helyette tanúsítsunk együttérzést 
és megbocsátást.

Egy biztos, egy filozófus születésnapját sem ünnepeljük 
olyan nagy gondossággal és figyelmességgel, mint Jézusét min-
den évben, karácsonykor.

Tóth Tamara

Eztfilózdki!

NEM vagyok már gyerek. De azért még mindig kapok a Mikulástól 
ajándékot. A szokásos mandarin, csokimikulás, aszalt datolya mellé az 
idén grapefruitcsepp is került a csizmámba, meg szemcsepp, mert a nagy-
szakállú is úgy látja, hogy a sok számítógépezéstől és telefonozástól gyorsan 
kiszárad a szemem. Bezzeg a rengeteg házi olvasmányra nem gondolnak, 
de oké, elég, ha én tudom, hogy hányat kell egy év alatt elolvasni. Nem az 
olvasással van bajom, hanem ezzel a kötelezősdivel. Én bevezetném, hogy 
választhassunk a szerzőtől valamit, vagy a témán belül egy művet.

Anya most a Nápolyi-regényeket olvassa, teljesen katarzisban van tőle. 
Látom rajta, hogy még akkor is a könyvben jár, amikor nincs a kezében. 
A történet Olaszországban játszódik, úgyhogy azt is mondhatnám, hogy 
Anya folyton olaszban van, pedig nem is lehet utazni. Szerintem nekem 
is tetszene a négy részből álló könyv, mert két barátnő életét és barátsá-
gát mutatja be. Csak azt nem értem, hogyan lehet álnévvel írni, könyvet 
megjelentetni. Nem akarom elhinni, hogy még senki sem jött rá, ki az az 
Elena Ferranta, szerintem ez is csak egy marketinghúzás, hogy még jobban 
felkeltsék az emberek érdeklődését. Anya egyik ismerőse rendező, mond-
ta, hogy ajánlani fogja neki a könyvet, hátha színpadra viszi. Utalgattam 
Anyának, hogy a színpadra fiatal lányok is kellenek, akik eljátsszák a tör-
ténetet, és Jucussal szoros a barátságunk, meg együtt járunk diákszínját-
szóra. Meglátjuk, hogy Anya be tud-e ajánlani minket a rendezőnek, de 
nagyon jó lenne. Talán még Kristóf is eljönne a bemutatóra.

Már csupa piros díszben áll az egész ház, az idén is én voltam a füg-
göny- és ablakfelelős. Már elkezdtük a bevásárlást az ünnepekre, és most 
egy sütit egyedül készítek el. A mézeskalácssütés most is közös program, 
és remélem, hogy a nyakunkba szakad a hó, hogy legalább fehér legyen ez 

a koronás karácsony.

Békés karácsonyt, valamint sikerekben gazdag új  

esztendőt kívánunk minden olvasónknak, a szülőknek, 

a pedagógusoknak, a terjesztőknek és a lap valamennyi 

barátjának, támogatójának.

A Jó Pajtás következő száma január 21-én jelenik meg.
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A minap olvastam kedvenc lapomban, a 
Nők Lapjában a hollywoodi hírességekről, hogy 
kedvenc ételeiket vajon csak megeszik, vagy el 
is tudják készíteni? Az egyik közkedvelt sztár 
elmesélt egy történetet.

– Üldögélünk a konyhában a szomszédasz-
szonyomnál – meséli a színésznő – barna gom-
bócokat kapirgál valamilyen szerszámmal.

– Mit csinálsz? – kérdezem.
– Krumplipürét.
– Krumplipürét? Mi azt zacskóból szoktuk.
Édesanyját sem igen érdekelte a főzés. Egyet-

len szakácskönyve volt, melynek a címe: Miért 
utálok főzni? Ehhez is tartotta magát. Az volt az 
elve, ami nem készül el két perc alatt, azt nem 
érdemes elkészíteni. Legyen minél kényelme-
sebb a háziasszonynak: fagyasztott kaját, kon-
zervet ettek, s az volt a cél, hogy ne fecsérelje az 
idejét a tűzhely mellett.

No, más a helyzet nálunk. Szeretünk főzni, 
mert megtanítottak bennünket a nagymamák, 
anyukák.

Az óbecsei Samu Mihály Általános Iskolá-
ban arról beszélgetünk, hogy mire tanította meg 
őket anyukájuk, a nagymamájuk. Mert nem 
kétséges, a nagyi főztje a legfinomabb, a nagyi 
kalácsa a legomlósabb…

Szívesen mesélnek az ötödikesek, Józsa 
Zsuzsanna magyartanárnő tanítványai: Tallós 
Sarolta, Balázs Adél, Bozsér Dianna, Kisutcai 
Dorina, Albert Anett, Brasnyó Barbara, Szer-
da Hédi.

Hédi kedvenc eledele a rántott hús.
– Legjobban a rántott csirkemellet szeretem 

– mondja Hédi –, mégpedig úgy kell elkészíte-
ni, hogy leszeleteljük a húst, lisztben, tojásban 
morzsában meghempergetjük, majd forró olaj-
ban kisütjük. Mellé legjobban a krumplipürét 
szeretem. Leginkább krumpliból főzzük, de ha 
nem érünk rá, mi is zacskóból készítjük. Ká-
posztasaláta illik hozzá. A mama lereszeli a ká-
posztát, én meg sót, ecetet adok hozzá és kész. 
Ez a kedvencem. A kacsalevest is szeretem.

Barbarának is a rántott hús a kedvence.
– A mamával szoktunk készíteni rántott húst 

– jelenti ki Barbara –, én is szoktam segíteni. De 
az édességet is kedvelem. Kedvencem a somlói 
galuska, amit el is tudok készíteni, leginkább 
babapiskótából.

Adél a palacsintát kedveli.
– Mamától tanultam, de anyukám is szokott 

sütni. Tetszik, amikor a tatám földobja, fordul 
egyet a palacsinta levegőben… Legtöbbször 
túróval töltjük, különösen a rotyogtatott pa-
lacsinta a jó. De a kakaósat is szeretem. Meg a 
burekot. Kész tésztából ezt is el tudom készíteni 
egy kis segítséggel. A túróba teszek sót, tojást, 
összekeverem, a tésztát belemártogatom, s úgy 
rakom a tepsibe, majd a sütőbe. Úgy hívjuk, 

hogy hamis burek. Nekem is a húsok közül a 
rántott hús a kedvencem.

Dianna sok mindent szeret, de kedvence 
neki is a palacsinta.

– Szeretem a spagettit, a töltött káposztát. 
Egy kis segítséggel mindezt el tudom készíteni. 
Anyukámmal sütünk, főzünk. A mamámmal 
leginkább palacsintát, pizzát sütünk.

Dorina kedvence a palacsinta és a spagetti.
– Szoktam segíteni – meséli Dorina –, ha 

anyukám otthon van, neki segítek, ha nincs, ak-
kor a mamámnak. Ilyenkor leginkább palacsin-
tát sütünk, eurókrémeset, lekvárosat. Legjobban 
a szilvalekvárosat szeretem. Születésnapra anyu-
kámmal tortát sütünk, kedvencem a csokis.

Barbara elmondása szerint elég válogatós.
– Elég finnyás vagyok – vallja be Barbara –, 

nem szeretem a paradicsomot, a húst, de meg-
eszem a spagettit, rengeteg ketchupot teszek rá. 

Kedvelem a krémleveseket, különösen a fok-
hagymakrémlevest. A Lidlben szoktunk venni 
főzőtejszínt, azzal ízesítjük. Édesszájú vagyok, 
szeretem a csokis tejet, a fagyit, még ilyenkor, 
télen is. Várom a karácsonyt, mert akkor sok 
édességet lehet enni: mézes diót, mákos tésztát 
mézzel. A halászlét sem vetem meg.

Anett kedvence a puding, melyet egyedül 
meg tud főzni.

– A nővéremmel szoktuk főzni, legjobban 
a csokis pudingot szeretjük. Mi fasírthoz szok-
tunk krumplipürét főzni, de krumpliból készít-
jük, nem zacskóból. Én is várom a karácsonyt, 
mert akkor sok finomságot készítünk anyukám-
mal: töltött káposztát, sült kolbászt. Süteménye-
ket is sütünk, a mézeskalácsot a nővéremmel 
készítjük: csillag-, karácsonyfaalakút – fejezi be 
beszélgetésünket Anett.

K. E.

Kedvenc ételem
A krumplipüre tényleg krumpliból van?
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Varró Tódor az óbecsei Petőfi Sándor Ál-
talános iskola hetedikese. Nemcsak szavalni 
szeret, hanem tanulni is, ugyanis kitűnő tanu-
ló. A Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör Petrence 
néptánccsoportban is táncol, s az iskolanapi 
ünnepségeken a színjátszó csoportban szerepel 
valamint az iskola robotikaszakkörének lelkes 
tagja. De ez nem minden: a tolerancia-napi sza-
valóverseny állandó díjazottja. Eddig többször 
részt vett a Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör 
által szervezett szavalóversenyen, s minden al-
kalommal helyezést ért el. Ezen a versenyen a 
magyar diákok szerbül, a szerbek pedig magya-
rul szavaltak.

Tódor szívesen mesél arról, ki szerettette 
meg vele a költeményeket, mióta szeret szavalni, 
szavalóversenyekre járni.

– Elsős korom óta szavalok magyar és szerb 
nyelven egyaránt. Jól tudok szerbül, ugyanis a 
szerb nyelvet az utcán tanultam meg az utcabéli 
pajtásoknak köszönhetően. Az iskolában a szerb 
nyelvű drámaszakkörre is járok, így egyértelmű 
volt, hogy az idén is indulok az óbecsei Petőfi 
Sándor Magyar Kultúrkör által meghirdetett 

tolerancia-napi szavalóversenyen, melyen már 
hetedik alkalommal veszettem részt. Alsós 
koromban gyerekverseket szavaltam. Amióta 
felsős vagyok, azóta többnyire Miroslav Antić 
verseivel indulok. A versei közül számomra leg-
szebb a Mita című vers, amit ötödik osztályban 
szavaltam. Tagja vagyok egy facebookos Miros-
lav Antić-csoportnak, melyben olyan versek és 
idézetek vannak, amelyeket szinte mindennap 
elolvasok, annyira tetszenek. Az idei toleran-
cia-napi szavalóversenyen a Ptica című versét 
szavaltam, amellyel első helyezést értem el. Díj-
ként egy bögrét és a Neves óbecseiek című szép 
könyvet kaptam, amely az óbecsei hírességekről 
szól. Nagyon szeretek olvasni, de csak magya-
rul. Ebbe is beleolvastam már, de majd a téli 
szünidőben elolvasom. Az idén a Himnusz és 
Szózat szavalóversenyen is indulok.

– A színjátszó csoportban is szerbül szere-
peltek.

– Igen, a színjátszást, éppen úgy, mint a sza-
valást, a szerbtanárnő, Sunčica Banjanin szeret-
tette meg velem, aki sokat foglalkozott velünk.

– A szavalás mellett mivel foglalkozol 
még?

– Számomra nagyon fontos a hagyomány-
ápolás, ezért járok néptáncra is. Mondhatom, a 
néptánc a legfontosabb dolog az életemben!

– A nyáron a Petőfi Sándor Magyar Kul-
túrkör színjátszó tábort szervezett, s ott is 
felléptél.

– Igen, szeretek szerepelni, s a kultúrkörünk 
táborában Rókus Zoltán óbecsei színművész 
rendezte a darabot, a helyzet miatt az iskolám 
udvarában. Jó buli volt.

– Láttalak a minap a tévében, arról mesél-
tél, hogy robotikával is foglalkozol.

– Igen, egy osztálytársammal, Visovszki 
Márkkal és egy nyolcadikos tanulóval, Fleisz 
Ákossal együtt dolgoztam a Pefinfo csapat-
ban. Mi egy sakkozó robotot terveztünk ki. 

A robotot beprogramoztuk, hogy meg tudja 
oldani a megadott lépéseket. Ez a magyaror-
szági Edutus Egyetem által szervezett nemzet-
közi robotikaverseny, amelyet online tartanak 
meg, s eredményhirdetés december 18-án lesz. 
Emellett kedvelem az angol nyelvet, biológiát, 
kémiát, matematikát. Két éve hobbim a fényké-
pezés. Szeretek horgászni, céllövészetre is járok.  
A gokartozást édesapám szerettette meg velem. 
A gokart egy négykerekű, különösen alacsony, 
kisebb méretű versenyautó, mellyel nyáron a 
kúlai pályára járunk gyakorolni.

A szerbtanárnő csak dicsérni tudja Tódort.
–Tódor talán a legaktívabb tagja a színjátszó 

és szavaló csoportomnak. Nagyon tehetséges 
színész és szavaló. A tolerancia-napi szavalóver-
senyen mindig első helyezést ért el, talán azért 
is, mert mindig a neki megfelelő verset válasz-
tottam. Különösen tetszik a humora, s mind-
annyian élvezzük szereplését. Nagyon örülök, 
hogy ilyen ügyes, tehetséges diákkal foglalkoz-
hatok.

Koncz Erzsébet

Díjak és élmények

Tódor a szavalóversenyen kapott 
ajándékokkal

Miroslav Antić Ptica című versével szerepelt a versenyen

A gokartpályán
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A koronavírus mindannyiunk hétköznapjait megváltoztatta. Sok biz-
tonsági intézkedést írtak elő, szeptembertől új rendszereket vezette be az 
iskolákban... Vajon milyen hatással van ez az általános iskolás diákokra? 
Hogyan érezték magukat a karantén ideje alatt? Egy tanárnak mennyire 
nehéz alkalmazkodni ehhez az előállt helyzethez? Az iskolák hogyan old-
ják meg ezt a problémát? Többek között ezekre a kérdésekre keressük a 
választ riportunkban, amelyet a temerini Kókai Imre Általános Iskolában 
készítettünk.

Fincsur Zsanett 7. osztályos tanulónak legjobban a barátai hiányoz-
nak. Az új iskolaévben ugyanis két részre osztották az osztályt, és decem-
bertől ismét online tanításra tértek át. Szenvedélyére, az asztaliteniszre 
viszont az online tanítás miatt több ideje jut.

– A koronavírus gyakorlatilag eltiltott a barátaimtól. Nem mehettem 
velük sehova. Ez nagyon rossz. Viszont az jó, hogy így többet edzhetek 
otthon, mivel nem kell járnunk iskolába, hanem online tanulunk.

Kurilla Judit szintén 7. osztályba jár. Ő is a barátkozást hiányolta, de a 
maszkviseléssel is csak nagy nehézségek árán sikerült megbarátkoznia.

– Nekem is az a legrosszabb, hogy nem találkozhattam a barátaimmal. 
Ami meg a biztonsági intézkedések közül a legjobban zavart és ami most 
is nagyon zavar, az a maszk. Szinte mindenhova abban kell menni, isko-
lába, boltba... Szerintem nincs semmi pozitív ebben a járványidőszakban, 
és ezt a karanténra is értem.

Zakinszky Márk 4. osztályos diák életében a legfontosabb a foci. Bi-
zony, erre is nagymértékben kihatott a járványhelyzet.

– Én nagyon szeretek focizni. Ezért az egyik legrosszabb dolog szá-
momra a járványügyi helyzetben, hogy a csapattal nem edzhetünk rend-
szeresen, és nincsenek meccsek, vagy csak nagyon ritkán. A karanténban 
az volt a legrosszabb, hogy nem találkozhattunk a távolabb élő rokonaink-
kal, szinte csak otthon lehettünk. Ami a biztonsági intézkedéseket illeti, 
ma már el sem tudom képzelni, hogy milyen bemenni egy boltba maszk 
nélkül. Ha azt nézzük, hogy van-e valami pozitív ebben a helyzetben, 
hát... A legjobb lenne, ha minden visszatérne a régi kerékvágásba. Nekünk 
mostanában a tanító néni be szokott tenni az órarendbe egy-két informa-
tikaórát is, hogyha visszatérnénk esetleg mi is a távoktatásos módszerre, 
tudjunk boldogulni a számítógéppel.

Bori Mária iskolapszichológust arról kérdeztük, hogy változott-e a 
légkör az iskolában, és miként hat a világjárvány az emberekre.

– Van változás a légkörben. Vannak ugyanis olyanok, akik nem szeretik 
betartani a szabályokat és ellenkeznek az előírásokkal. Ha távolságot kell 
tartani, inkább mindenki azt szeretné, hogy közelebb kerüljön a másik-
hoz. Van olyen lelki, pszichológiai jelenség, hogy az ellenkezőjét csinálom 
a szabályoknak. Fontos tudni, hogy ha odafigyelünk egymásra és betart-
juk a járványügyi szabályokat, akkor nemcsak magunkat védjük, hanem 
azt a másik, számunkra kedves embert, barátot/barátnőt. A világjárvány 
az emberek nagy részéből félelmet, szorongást vált ki, hiszen miatta na-
gyon bizonytalanná vált a világunk. És nem csak azért, mert bármelyik 
pillanatban, bárkitől elkaphatjuk a betegséget. A felnőttek közül sokan el-
veszítik a munkájukat, kijárási tilalom van, számtalan megszorító intézke-
dés, amivel naponta szembesülünk. Nem hat jól az emberek lelki világára, 
ha olyan világban élünk, hogy nem tudjuk, mit hoz a holnap. Ráadásul, 
ha nagyon-nagyon szorongunk, nagyobb az esélye annak is, hogy meg-
betegszünk, mert a sok stressztől lecsökken az immunitásunk. Oda kell 
figyelni, hogy megosszuk a félelmeinket egymással, hogy a családunkban 
is összetartsunk és segítsük egymást. Mert sokat jelent az embereknek, ha 
van támogatójuk a háttérben. Barátok, rokonság, család.

Hétköznapok a koronavírus idején
Helyzetkép a temerini Kókai Imre Általános Iskolából

Fincsúr Zsanett

Kurilla Judit

Zakinszky Márk
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Zelenka Angéla, az iskola biológia-tanárnője szerint a tanároknak is 
nagy kihívást jelent ez az időszak, de mégis a gyerekeknek a legnehezebb. 
A tanárnő a maszkviseléssel kapcsolatban is adott nekünk néhány jó ta-
nácsot.

– Sajnálom a gyerekeket, mert nekik a legnehezebb ebben a helyzet-
ben. De egy tanárnak sem egyszerű. A távoktatásra egyik napról a másikra 
váltottunk át. Gyorsan ki kellett gondolni, hogy miként is működhetne 
ez a rendszer a legjobban, és azóta is próbáljuk tökéletesíteni. Sokat kell 
gondolkodni, hogy mi, tanárok, tulajdonképpen miként is tudjuk elmon-
dani az anyag lényegét, mennyire tehetjük érdekessé. Hogyan tudják azt 
a gyerekek megérteni, megtanulni. Mindenképp úgy érzem, hogy tavasz 
óta nagyon próbára tesz minket ez a helyzet. Szerintem a maszk gátolja 
a vírus terjedését. Amikor köhög vagy tüsszög valaki, nagyon sok kór-
okozó távozik a szervezetéből, és ez az, amit lecsökkent a maszk. Én a 
textilből készült maszkoknak vagyok a híve, mert itt jelentkezik egy 
olyan környezetvédelmi probléma, hogy az egyszer használt maszkok 

hamar a szemétben landolnak. Ez pedig tulajdonképpen fertőző hul-
ladék. Ajánlom, hogy viseljük a maszkot, ne legyünk komolytalanok, 
de ezt a környezetbarát változatot, vagyis textilből készült maszkokat.  
Annyi, hogy ezeket rendszeresen mosni, vasalni kell.

Sziveri Béla iskolaigazgató elmondta, hogy az iskola hétköznapjait 
teljesen felforgatta a jelenlegi járványügyi helyzet, arról nem is beszélve, 
hogy a múlt évi iskolaévet meghatározó iskolafelújítási munkálatok miatt 
a rendkívüli állapotok ebben az iskolában már második éve tartanak… 
Hogy mi volt a legnehezebb a rendszer átszervezésében, és mennyire 
tartják be a biztonsági intézkedéseket a diákok, például a maszkviselést a  
folyosón? – erre is választ kaptunk.

– Az új helyzet megváltoztatta a hétköznapjainkat, az biztos. Sőt, úgy 
mondanám inkább, hogy felforgatta az egész életünket, és szerintem nem-
csak az iskoláét, hanem mindenkiét. Meg kell említenem, hogy nálunk ez 
a rendkívüli helyzet már tavaly jelen volt, mivel iskolánk teljes felújítás 
alatt állt. Vagyis a múlt év elején már nem ebben az épületben voltunk, 
hanem a felsősök a temerini középiskolába, az alsósok pedig a Petar Kočić 
Általános Iskolába jártak rövidített órákkal. Ráadásul az iskola vezetősége 
egy harmadik helyen volt, így mi már egy kicsit régebben benne vagyunk 
ebben a fejetlenségben. Ami az átszervezést illeti, tartanunk kellett ma-
gunkat ahhoz, amit a minisztérium ajánlott ezzel kapcsolatban. Gondo-

lom, valamennyire működik a dolog, kinek jobban, kinek rosszabbul. 
Nagyobb fennakadások nincsenek. Az elején a legnagyobb gondot talán 
az órarend elkészítése okozta. Mivel több olyan tanárunk is van, akik más 
iskolákban is tanítanak (középiskolákban, Bácsföldváron, Újvidéken), 
az ő napjaiknak az összehangolása volt a legnehezebb. Ami a biztonsági 
intézkedéseket illeti, úgy látom, a diákok döntő többsége betartja az elő-
írásokat, de vannak, akik elhülyéskedik, nem veszik komolyan. Ezekre az 
emberekre, gyerekekre rá kell szólni. A maszkviselést a folyosón a diákok 
90%-a betartja, de vannak, akik ezt sem veszik komolyan. Mindannyiunk 
felelőssége, hogy felhívjuk a gyerekek figyelmét a maszkviselés fontosságá-
ra a folyosókon, és az egyéb biztonsági intézkedések betartására.

A riport készítésekor a temerini Kókai Imre Általános Iskolában 
a felsősök számára az oktatás már online zajlott, az alsósoknak viszont 
továbbra is rövidített órákon ugyan, de a tanteremben történt a tanítás. 
Tavasz óta megtapasztalhattuk, hogy a járványügyi intézkedések és maga 
a koronavírus egyik napról a másikra felforgathatja az életünket, így nem 
tudni azt sem, hogy mire ez az írás megjelenik, változik-e valami az iskola 
életében, vagy a tanítás módjában. Megpróbálunk alkalmazkodni, hiszen 
nincs más választásunk.

Zakinszky Regina és Majoros Emma

Bori Mária iskolapszichológus

Zelenka Angéla biológia-tanárnő

Sziveri Béla igazgató
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A Logiscool Nemzetközi Programozóiskola az idén is meghirdette  
rajzpályázatát, amelyre az intézménybe járó diákok nevezhettek be. 
Ebben az a tizenhat ország vesz részt, amelyben működik a Logiscool.  
A szabadkai programozóiskolába 21 munka érkezett, ebből négy ke-
rült be következő fordulóba. Zentán két munkát adtak át, és mindkettő  
továbbjutott. A szakmai zsűri kiválasztotta azt az egy alkotást, amely kép-
viselni fogja Szerbiát a nemzetközi rajzpályázaton.

Rózsa Zsombor, a Logiscool igazgatója lapunknak elmondta, hogy az 
iskola már harmadik éve részt vesz a nemzetközi rajzpályázaton. Ennek 
célja, hogy a gyerekek egy olyan karaktert rajzoljanak meg, amely később 
animálva lesz. Ezután az animált karakter bekerül azokba a számítógépes 
játékokba, amelyek az iskola Scoolcode nevű platformján működnek, így 
a diákok programozás közben használhatják őket.

– Tavaly nagy sikert értünk el ezen a versenyen. Keresztényi Albert 
Logtitán nevű karaktere bekerült a tíz legjobb közé. A diákok ma már ani-
mált karakterként találkozhatnak vele a Scoolcode felületén. Nagy öröm 
számunkra, hogy a Scoolcode-ban ez a karakter egy mexikói játék egyik 
kulcsfigurájává vált. Az idei rajzverseny is három fordulóból állt. Miután 
a gyerekek beküldték a munkáikat, a Facebookon lehetett szavazni rájuk. 
A like-ok száma határozta meg, hogy melyik rajz jut tovább a követke-
ző fordulóba. Emellett az iskola oktatói is kiválasztottak egy nekik tetsző 
munkát – tudtuk meg Rózsa Zsombortól. Mint hozzátette, a szakmai zsűri 
megtekintette a hat rajzot, és ezek közül választotta ki a legjobbat. Több 
szempontot kellett figyelembe venniük. Nemcsak az volt fontos, hogy mi-
lyen szépen készítették el a rajzokat, hanem az is, hogy mennyire lehet 
animálni a figurát. Arra is gondolniuk kellett a döntéshozóknak, hogy a 
nemzetközi döntőn a Logiscool diákjai döntenek a munkák sorsáról, így 
olyan rajzot kellett beválogatniuk, amely a legtöbb gyereknek elnyerheti 
a tetszését.

– A pályázaton van egy fődíj, amelyet a Nemzeközi Logiscool Köz-
pont juttat el a nyertesnek. Minden fordulóban megjutalmazzák a részt-
vevőket. Azokat is díjazzák, akik továbbjutottak a második fordulóba, és 
azt a diákot is, akinek alkotása bekerült a nemzetközi döntőbe – mondta 
el lapunknak Rózsa Zsombor.

A szakmai zsűri elnöke Pesti Emma volt. A második fordulóba jutott 
munkák közül Leon Blau KV44 elnevezésű karakterét találta a legjobb-

nak, így ez a rajz került be a nemzetközi dön-
tőbe.

– Képzőművészként akarva akaratlanul is a 
technikát és a különböző megoldásokat tekin-
tettem elsődleges szempontnak. Arra is gondol-
nom kellett, hogy ezeket a munkákat digitalizál-
ják és animálják. Azt is figyelembe vettem, hogy 
mennyire egyedi, izgalmas az adott karakter, és 
mennyire lehet elképzelni különböző játékos 
szituációkban. Ezért esett a választásom erre 
a zöld tankra. Úgy gondolom, hogy nem csak 
technikailag jó munka. Látom benne a fantáziát. 
Olyan, mintha a karakternek saját személyisége 
lenne, amelyet később az animációval tovább le-
het alakítani – emelte ki Pesti Emma.

Nemsokára több mint 70 ezer gyerek dönt-
het a legjobb 16 rajz sorsáról a nemzetközi 
döntőben, ugyanis az ő szavazataik alapján vá-
lasztják ki a nyertest. A szavazásban csak azok 
a diákok vehetnek részt, akik a Logiscool prog-
ramjára járnak. Az első tíz rajzból animáció is 
készül, tehát bekerül a Scoolcode felületre és 
programozhatóvá válik.

SzaB

A zöld tank hódító útra indul
Leon Blau rajza képviseli Szerbiát a Logiscool nemzetközi rajzpályázatán

Pesti Emma a nyertes munkával

A beküldött rajzok a szabadkai Logiscoolban

Leon Blau KV�� nevű karaktere képviseli Szerbiát a döntőben
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LogiRakun és a többiek
Válogatás az alkotásokból

Đorđe Kališki: LogiRakun Bábity Boglárka: Mérges gomba Szekeres Márk: Kálmán, a meztelen csiga

Radakov Amira: Űrmacska Bakota Medárd: Mister Kalapács Torma Dániel: Vilivár 

Kosta Gole: Burpi Garai Alex: Logi Szappan Ricz Zalán Mátyás: Gecode
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Molnár Krekity Olga többszörösen díjazott 
versmondó, versfelkészítő, nyugalmazott új-
ságíró, a Vajdasági Magyar Versmondók Egye-
sületének alapítója és tiszteletbeli elnöke. A Jó 
Pajtás Szűcs Imre Gyermekvers- és Prózamon-
dó Verseny zsűrijének elnökét, a megmérettetés 
segítőjét kérdeztük a szavalás, a vers világának 
rejtelmeiről.

– Mikor kezdődött a versek iránti szeretete?
– Ezt nem tudnám pontosan meghatározni. 

Annyi bizonyos, hogy Szalai Mária tanítónőm-
nek köszönhetően először is az olvasást, írást 
és a könyveket szerettem meg. A betűket egy 
kisegér kalandjain keresztül ismertük meg.  
Ő maga találta ki ezt a történetet, és göngyö-
lítette tovább óráról órára. Tátott szájjal hall-
gattuk. Az ünnepeken (nőnap, pioníravatás, 
november 29-e) mondtunk csak verseket. Ki-
tűnő tanulmányomnak köszönhetően ötödik 
osztályban bekerültem a város egyik legerő-
sebb általános iskolájába. (A lakhelyünkhöz 
legközelebb eső nyolcosztályos tanintézetbe 
kellett volna beiratkoznom, mivel faluszélen, 
ahol én születtem, csak alsós tagozatú, kombi-
nált osztályú iskola volt, ami azt jelenti, hogy az 
elsősök a harmadikosokkal, a másodikosok a 
negyedikesekkel jártak együtt.) Varga Terézia 
magyartanárnőm minden új olvasmányt, így a 
verseket is felolvastatta a diákokkal. Hamaro-
san észrevette, hogy kiválóan megy ez nekem, 
és gyakran „szerepeltetett”. Ugyancsak ennek 
köszönhetően nevezett be a Jó Pajtás akkori 
nyelvművelő versenyeire: szépolvasás, szava-
lás, helyesírás…S ha már egyszer az ember fia a 
körön belülre kerül, nincs megállás. Ha őszinte 
akarok lenni magamhoz – és az olvasókhoz –,  
be kell vallanom, hogy a szereplés vonzott iga-
zán, mintsem a vetélkedők. De a szereplésnek 
is az a fajtája, amikor csakis önmagamra vol-
tam utalva, amikor nem függtem másoktól. 
Szóval nem voltam csapatjátékos. Erre igazán 
a gimnáziumban döbbentem rá. Itt mélyült 

el igazán az irodalom, illetve a versek iránti 
szeretetem Csetvei Mária magyartanárnőnek 
köszönhetően, aki briliáns verselemzéseket 
vezetett le. Egyszóval az esetemben az egy fo-
lyamatos fejlődés következménye volt, hogy 
innentől már csak egy szöcskeugrásnak tűnt 
a Középiskolások Művészeti Vetélkedője, vagy 
a Népem költője elnevezésű köztársasági sza-
valóverseny. Továbbá, hogy bekapcsolódtam a 
szabadkai Életjel Irodalmi Élőújság munkájába 
versmondóként, műsorvezetőként, majd ren-
dezőként is.

– Hogyan készült fel egy-egy versenyre? 
Voltak valamilyen praktikái, amik beváltak?

– Ha az embernek van egy kiváló mentora, 
tanára (edzője!), mint amilyen nekem Horváth 
Emma tanárnő volt, akkor még az óceánt át-
úszni sem lehetetlen. Tökéletesen ismerte a ké-
pességeimet, a jellememet, a személyiségemet, 
s ennek megfelelően nevelt, oktatott. Prakti-
kák? Gyakorolni, gyakorolni, gyakorolni. Mi-
után pontosan eldönti valaki, hogy igazából mi 
is érdekli. Kitartás és szorgalom nélkül füstbe 
megy minden zsenialitás, minden tehetség.

– Milyen felkészülési gyakorlatokat ajánl 
a gyerekeknek?

– Olvasást. Hangos olvasást! Hogy megis-
merje és megbarátkozzon saját hangjával. Rit-
mikus és kiejtési gyakorlatokat mondókákkal, 
közmondásokkal, szólásokkal. Beszédkészség-
fejlesztést játékosan (pl. Activity, Szócsata, egy 
választott szöveg spontán elmondása stb.)

– Mióta foglalkozik zsűrizéssel?
– Körülbelül a 90-es években kezdtem, mi-

után kétgyermekes anyaként számtalan magyar-
országi versenyen megfordultam, és díjakat kap-
tam. Aztán 1994-ben életre keltettem a Vajdasági 
Magyar Versmondók Egyesületét, meg a Szép 
Szó Versmondó Műhelyt, ami további lendületet 
adott a versmondó mozgalomnak Vajdaságban. 
Ma már ritkán vállalok zsűrizést, mert az egy 
háládatlan feladat (a Szűcs Imre-versenyt, kivé-
telesen, a kezdetek óta figyelemmel kísérem és 
segítem). Ugyanis soha nincs igazságos döntés, 
mert ízlések és pofonok különböznek. Van ugyan 
egy szakmai szegmense a versmondásnak, amit 
tárgyilagosan körül lehet járni (versválasztás és 
-értelmezés, beszédtechnika), de minden más a 
pillanatnyi benyomás lenyomata. Ezért van az, 
hogy ugyanaz a szavaló az egyik versenyen díja-
zott, a másikon nem. A mezőny ugyanis változó 
erősségű, sőt az egyéni teljesítmény is variálódik, 
még ha ugyanazt a verset is mondja valaki. A zsű-
ritársak nézőpontjai is eltérőek lehetnek egymás-
tól. Van, aki csak az életes előadásmódot díjazza. 
Van, aki csak a kortárs versekre figyel oda igazán. 
Van, aki a szép hangszínre kapja fel a fejét…

– Melyek azok az alapvető hibák a versenye-
ken, amelyekkel rendszeresen találkozik?

– Az én fülemet főképpen a magyartalan és 
pongyola beszéd sérti: a rossz hangsúlyozás és ta-
golás, az éneklés, a szóvégek elharapása, a hosszú 
hangzók röviden ejtése, a hadarás, a bátortalan és 
halk megszólalás – a színtelenség és ritmustalan-
ság. Szerencsére egyre kevesebb az ilyen előadás, 
bár gyanítom, hogy az online megmérettetések 
következtében a versmondás igazi szépsége is 
megfakul. A beszélőnek mindig szüksége van kö-
zönségre, visszajelzésre!

Major Evelin

Reflektorfényből a zsűri székébe

Molnár Krekity Olga a tavalyi szavalóverseny résztvevőivel
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Párszor már megemlítettem történeteim-
ben a testvéreimet, Gergőt és Sárit. Bővebben 
azonban még nem beszéltem róluk. Mindig 
csak arról meséltem, ami az iskolában történt, 
vagy esetleg az osztályban, a barátaimmal. 
Pedig a testvéreim ugyanolyan fontosak, sőt, 
fontosabb szerepet töltenek be az életemben, 
mint az osztálytársaim, barátaim. Így aztán ez 
az írás róluk szól. Vagyis nemcsak róluk, ha-
nem rólam, a mi viszonyunkról, hogy mit is je-
lent valójában a testvér. Szóval az én testvérem 
Sári és Gergő. Mindketten fiatalabbak nálam. 
Gergő most tíz-, Sári pedig nyolcéves. Nos, hol 
is kezdjem... Talán ott, amikor Gergő megszü-
letett. Lett egy kisöcsém. Gergővel rengeteget 
játszottunk együtt. Mindenfélét. Csak még 
most is sajnálom szegényt, ha visszagondolok 
ezekre az időkre. Mert elég gonosz voltam 
akkor. A saját akaratomat rákényszerítettem. 
Csak azt játszhattunk, amit én akartam, min-
den úgy volt, ahogy én akartam. Jó pár gonosz 
dolgot tettem vele akkoriban. Például egyszer, 
mikor játszottunk valamit, összevesztünk, és 
én azt mondtam neki „bárcsak meghalnál”.  
A dolgot éppen apa is hallotta. Nagyon leszidott. 
Bezavart a házba, hogy gondolkodjak el azon, 
amit mondtam. Aztán még anyának is szólt, 
akitől szintén megkaptam a magamét. Mérges 
voltam. Gergőre, a szüleimre, mindenkire. Ak-
kor anya leült velem beszélgetni. A végén elsír-
tam magam, hogy persze, hogy nem akartam 
igazából, hogy Gergő meghaljon. Kibékültünk. 

Azóta nem mondtam ilyet. A másik dolog, mi-
kor az utálatos szomszéd gyerekek rábeszéltek, 
hogy rejtsük el Gergő biciklijét, és mondjuk 
neki azt, hogy ellopták. Eltoltuk a kis kerékpárt 
egészen a sarokig, ott befordultunk vele, aztán 
otthagytuk. Visszaszaladtunk Gergőhöz, aki 
akkor jött ki játszani, és mondtuk neki, hogy 
ellopták a biciklijét. Szegény nagyon kicsi volt 
még, hamar eleredt a könnye. Elkezdett sírni, 
de olyan keservesen, hogy majd megszakadt 
a szívem. Beszaladt anyához, mi meg utána, 
nehogy már azt higgyék, valaki tényleg ellopta 
azt a biciklit. Mikor elmondtam az igazat, anya 
azt mondta nagyot csalódott bennem, és Ger-
gő is szomorúan nézett rám. Na, át is mentem 
a szomszéd gyerekekhez, hogy megmondjam 
nekik a magamét. Jól összevesztünk, azotán 
nem nagyon álltam szóba velük. A harmadik 
eset nyáron történt. Május 1-jén kimentünk a 
gyümölcsösünkbe sütögetni, és meghívtunk 
pár családot is. Az egyik kislány Gergővel 
egyidős volt. Ott ismerkedtek meg, és mint a 
négy-ötéves gyerekek, hamar játszani kezdtek. 
Nagyon jól kijöttek egymással, velem nem is 
törődtek. Próbáltam valahogy felhívni magam-
ra a figyelmüket, mert nagyon unatkoztam, de 
nem sikerült. Ezért, amikor Gergő elszaladt va-

lahova, és a kislány egyedül maradt, odamen-
tem hozzá. Mondtam neki, hogy kitaláltam egy 
játékot: Ijesszük meg Gergőt! A kislány vihogva 
beleegyezett. Szegény öcsi! A frászt hoztuk rá. 
Eléugrottunk a fenyőfa mögül, kitaláltuk, hogy 
ő a káposzta, mi pedig megesszük. Szóval totál 
hülyeségeket, de ő nagyon megijedt tőlük. Az-
tán egyszer csak eltűnt. Hiába kerestük, nem 
találtuk sehol. Mikor már egy jó ideje nem 
láttuk, a felnőtteknek is szóltunk. Végül anya 
talált rá a víkendházban. Mikor megkérdezte, 
miért van ott, Gergő azt válaszolta: „Elbújtam 
Jusztiék elől, mert meg akarnak enni.” Szóval 
sohasem voltam annyira jó testvér. Viszont 
Gergő mégis mindig szeretett engem. Soha 
nem hányta a szememre, amit kisebb korom-
ban tettem vele. Na, jó azt nem mondom, hogy 
egy angyal, mert azért elég gyakran összeve-
szünk, és néha verekedünk is. De tényleg sze-
retjük egymást. És nekem egy barátom sem ér 
többet a testvéreimnél. Hát, végül az lett, hogy 
csak Gergőről beszéltem nektek részletesen. 
Sárira már nem jutott idő. Nem baj, majd leg-
közelebb. Mert ő is sorra kerül! Hiszen egyik 
testvéremet sem szeretem jobban, mint a mási-
kat. Különben mind a hárman várjuk már a téli 
szünetet. És a havat is. Reménykedünk, hogy 
fehér lesz a karácsony, de az is elég lenne, ha 
legalább egyszer havazna az idén. Hiszen olyan 
gyönyörű, mikor hó fedi a tájat... Kellemes téli 
szünetet, és sok-sok havazást kívánok nektek is 
barátaim! Jövőre pedig újra találkozunk. ☺

Jusztika igazsága
Testvérek

Meglepetés a suliban

Anya, ezt nem fogod elhinni! Az 
iskolában a matekóra kellős közepén a 
Mikulás bezörgetett az ajtón. Szó sze-
rint. A tancsira ráhozta a frászt!

Ijedtemben felugrottam a székről.  
A tancsi kinyitotta az ajtót, de senki sem 
volt kint – csak az ajándékok az ajtó  
előtt. Mi is odaszaladtunk csodálkozva, 
majd becipeltük a zsákokat. Széles mo-
sollyal kinyitottuk, s megnéztük, mit 
kaptunk.

Tot Hunor, Varga Polyák Boglárka, 
Ahmetagić Hana, �. c osztály,  

J. J. Zmaj iskola, Szabadka
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A Planéta- Oktatásfejlesztési Központ (Cen-
tar za razvoj obrazovanja „Planeta”) és a zom-
bori Veljko Petrović Gimnázium Alapítvány 
(Fondacija Gimnazije „Veljko Petrović” Som-
bor) által szervezett Fizi Bizi Fest nevű tanulmá-
nyi fesztiválon, amely a természettudományok 
tárgykörében zajlik, dobogós helyen végzett a 
zombori Testvériség Egység Általános Iskola két 
hetedik osztályos tanulója. A tanulmányi feszti-
vál első helyezettje lett a gombosi Bálint Német 
Bence és harmadik helyezett a bácsgyulafalvi 
Varga Zsófia. Mentoruk Galac Ódri Beáta, az 
intézmény biológia és kémia szakos tanára volt.

A járványhelyzetre való tekintettel az idei 
fesztivált az online térben tartották meg, pro-
jektvideók beküldésével vehettek részt a tanu-
lók.

Az első helyezett, Bálint Német Bence össze-
állításának címe: Kovász az ász!

– A biológia és kémia szakos tanárnőm je-
lezte, hogy van egy ilyen verseny és megtetszett 
a feladat, mivel a verseny online zajlik, videót 
is lehet készíteni, a témám pedig szinte adott 
volt. A családunkban jó ideje foglalkozunk 
kovászkészítéssel, így testközeli ez a kutatási 
témakör. Meglehetősen sok időt vett igénybe 
a munka, plakátot és videót kellett készíteni. 
Természetesen mielőtt hozzákezdtem az ér-
demi munkához, információt gyűjtöttem, a 
pontosság, alaposság érdekében. Nagyon örül-
tem az első helyezésnek, ugyanakkor meg is 
lepett, nem számítottam rá, hogy én lehetek a 
legjobb. Most, hogy már tudom, lehet esélyem 
ilyen jellegű megmérettetéseken, foglalkozom 
a gondolattal, hogy milyen egyéb témaköröket 
dolgozhatnék fel a jövőben – hallottuk Bálint  
Német Bencétől.

A harmadik helyezett, Varga Zsófia nyertes 
munkájának címe: A búza fejlődése különböző 
környezeti feltételek között.

– Két kedvenc tantárgyam a kémia és a bi-
ológia, ezért is jelentkeztem erre a tanulmányi 
versenyre. A téma kiválasztásának az a története, 
hogy naponta autóbusszal utazom Bácsgyulafal-
váról Zomborba, az iskolába, ilyenkor figyelem 
a földeken dolgozó embereket és idővel feléb-
redt bennem az érdeklődés az alapvető gabona, 
a búza fejlődése iránt. Három hétig készítettem 
a verseny anyagát, nem volt könnyű az online 

részvétel sem számomra, hiszen videót kellett 
készíteni, fejből tanultam meg az agyagot, hogy 
felmondhassam rá. Nem bántam meg, érdekes 
volt a munkafolyamat, és nagyon örülök a do-
bogós helyezésnek – nyilatkozta Varga Zsófia.

Mindkettejük mentora, Galac Ódri Beáta ta-
nárnő a következőképpen értékelte a tanulmá-
nyi fesztiválon való részvételt:

– Ennek a fesztiválnak az előző években kiál-
lításjellege volt, akkor is részt vettünk rajta, több 
kollégámmal és tanulómmal együtt. Az idén az 
online térbe való áthelyezéssel versenyjelleget 
is kapott a Fizi Bizi Fest. A munkáinkat lefor-
dítottuk szerb nyelvre, hogy „versenyképesek” 
legyünk, feliratoztuk a kisfilmeket. Háromtagú 
zsűri értékelte a beküldött munkákat.

Ami a felkészülést illeti, a résztvevő tanulók-
kal közösen átbeszéltük a témákat. Bence a ko-
vász viselkedését vizsgálta, különböző körülmé-
nyek között. Zsófia a búza növekedését figyelte 
meg, különböző természeti feltételek mellett.

Örülök a tanulóim sikerének, büszke vagyok 
rájuk. Elmondhatom, az egész osztály nagyon 
érdeklődő. Ők ketten, Zsófia és Bence már 
ötödikes korukban is szerettek volna versenyre 
menni, de akkor, a megváltozott tanterv miatt 
erre nem volt lehetőség. Most kaptak az alkal-
mon, örültek a lehetőségnek – hallottuk Galac 
Ódri Beáta biológia és kémia szakos tanárnő- 
től.

A Fizi Bizi Fest támogatója Zombor város, 
továbbá a Tudománypromóciós Központ (Cen-
tar za promociju nauke), a Tartományi Oktatási, 
Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbsé-
gi – Nemzeti Közösségi Titkárság és a zombori 
Veljko Petrović Gimnázium volt.

LMT

Fizi Bizi Fest

Bálint Német Bence és...

...Varga Zsófia átveszi a díjat
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Mi mindennap vacsorázunk. Nálunk legtöbbször anyukám készíti a 
vacsorát. Általában hétvégén vacsorázunk együtt. Nekem akkor annyi 
dolgom van, hogy segítek kipakolni a hűtőszekrényből. Mi evés közben 
beszélgetünk. Én azért szeretem a vacsit, mert akkor sok finomság van 
az asztalon.

Tot Hunor

Mi mindig vacsorázunk. Néha apukám is velünk eszik. Van, amikor 
én és a húgom készítjük a vacsit, de legtöbbször anyu. Vacsi után a tesók 
lepakolják az asztalt, én meg letörlöm. Nem mindig beszélgetünk evés 
közben, de ha igen, akkor mindig másról. Még véletlenül sem viccelő-
dünk. Van, amikor finomat eszünk és van, amikor olyat eszünk, amit 
kicsit sem szeretek. Egyszer voltunk közösen egy étteremben pizzázni. 
Akkor nagyon boldog voltam!

Mačković Tatjana

Mi csak hétvégén szoktunk együtt vacsorázni. Mindig anyu készí-
ti el a vacsorát. Nekem nincs feladatom a vacsorakészítéskor. Vacsora 
közben szoktunk beszélgetni: általában arról, ami a sulival kapcsolatos. 
Nem szoktunk viccelődni. Azért szeretem ezeket a pillanatokat, mert 
együtt van a család. Néha viszont nem szeretem, mert a tesóm olykor 
rosszakat mond rólam.

Kálló Dorián

Mi mindennap vacsorázunk, általában együtt, csak akkor nem, ha 
apa pecázik. Néha apa, de legtöbbször anya készíti a vacsorát. Nekem 
az a dolgom, hogy kihordjam a tányérokat. Sokszor beszélek evés köz-
ben, ezért mindig én vagyok az utolsó. Általában arról csacsogok, hogy 
állatorvos szeretnék lenni. Nem szoktunk viccelődni. Azért szeretem a 
vacsit, mert finom, és ilyenkor együtt vagyunk.

Nagy Kanász Kata

Nálatok hogyan telik a vacsora?

�. c osztály, J. J. Zmaj iskola, Szabadka

Ünnepi hangulatban

Babcsányi Léna, �. osztály, J. J. Zmaj iskola, Szabadka Ahmetagic Hana, �. osztály, J. J. Zmaj iskola, Szabadka

Télapó zsákja
Vas Kyra, �. osztály, EmArt Műhely, Szabadka

Karácsony családomban (a kulcslyukon át)
Kecskés Benedek, �. osztály, 
J. J. Zmaj iskola, Szabadka

Sisák Nóra, �. osztály,  
Nikola Tesla iskola, Topolya
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Decemberi ünnepkör
Számomra az ünnepek nagyon fontosak, decemberben pedig sok ün-

nep van. Karácsony előtt négy héttel kezdődik az adventi időszak. Minden 
vasárnap meggyújtunk egy gyertyát az adventi koszorún. Ilyenkor a csa-
ládommal elénekeljük a Kiskarácsony, nagykarácsony című dalt. Advent 
elején igyekszünk felkészülni a keresztény világ legnagyobb ünnepére, 
Jézus születésére, a karácsonyra. Elvégezzük a szentgyónást, feldíszítjük 
a lakást és segítünk az öcsémmel elkészíteni az ünnepi süteményeket. Az 
elmúlt két évben részt vettem a betlehemezésben. December 24-én, kará-
csony böjtjén sötétedés előtt indultunk a faluba betlehemezni. Eljátszottuk 
a házaknál Jézus születését. Jutalmul diót, almát, édességeket és mézeska-
lácsot kaptunk. A családommal minden évben részt szoktunk venni az 
éjféli misén, ami számomra nagy élmény. Karácsony napján ott áll a tün-
döklő karácsonyfa az ebédlőben, alatta a sok-sok ajándék. Testvéremmel 
izgatottan bontjuk ki a szép csomagokat. Az ünnepi ebéden együtt van az 
egész család.

Szerintem a karácsony a legszebb családi ünnep.
Juhász Attila, �. osztály, Petőfi Sándor iskola, Magyarcsernye

Jaj, ne, vár rám a lecke!
Reggel elmegyek az iskolába. Ott csak tanulunk, tanulunk...
Első óra matek, kapjuk a sok házit, de ez még csak az első óra. Mi 

lesz még azután?! Második óra magyar, feladatlap meg még sok más. 
Harmadik óra biológia, rögtön felelés. Vége! Túléltem! Végre mehetünk 
haza. Otthon játszok és mást csinálok, de a házi még nincs kész! Gyorsan, 
kapkodva előveszek mindent: könyvet, füzetet és neki fogok tanulni. Anya 
csak sürget, de én még mindig ott ülök, és írom a leckét. Kész a házi! Végre 
elmegyek aludni, és másnap reggel még átolvasom az anyagot.

Ilyenkor mindig megfogadom, hogy máskor nem este tanulok.
Eszes Léna, �. osztály, Arany János iskola, Oromegyes

Ünnepeink
December 6-án van Mikulás napja. Mi kitisztítjuk a csizmáinkat, és 

várjuk a Mikulást, hogy megérkezzen. Én már nem hiszek benne, de mi-
vel a testvéreim még igen, ezért azt szoktam mondani, hogy én is várom. 
Amikor megérkezik, ölébe ülünk, fényképezkedünk vele. A templomban is 
szoktunk várni a Mikulást. December 13-án olyan sünit veszünk, amiben 
búza van, és azt locsolgatjuk, mert, ha szépen kizöldell, akkor úgy tartják, 
hogy jó lesz a termés a következő évben. 21-e körül kezdjük a díszítést. 
Én nagyon szeretek díszíteni, ezért az én szobám mindig csillog-villog, és 
van egy kis karácsonyfa az ablakomban. Egy nagyobb karácsonyfa van az 
előszobánkban, amelyen sok olyan dísz van, ami apukámnak és anyukám-
nak a kiskorából maradt meg. Nem csak egy-két színű a karácsonyfánk, 
inkább tarka-barka. December 24-én az ebéd bableves, amibe fokhagy-
mát teszünk, hogy egészségesebbek legyünk. Ezután eszünk egy kis túrós 
és mákos tésztát, majd almát, azért, mert ez akadt meg Ádám torkán a 
Biblia szerint, a mézet pedig azért, mert azt mondják, édesebb lesz tőle 
az évünk. A diót és az almát mindig apukám vágja fel, mivel úgy tartja a 
hagyomány, hogy a ház urának kell elosztania annyi részre, ahányan a csa-
ládban vannak. Ebéd közben nem szabad felkeni az asztaltól, csak akkor, 
ha mindenki evett, és ezért anyukám mindent az asztalra készít. Amikor 
befejeztük az evést, anyukám eltesz abból, amit ettünk, és berakja a polcra, 
a kamrába, azért hogy a Jézuskának is jusson. Mivel anyukám félig szerb 
nemzetiségű, ezért mi csak akkor bontjuk ki az ajándékot, amikor elmúlik 
a katolikus és pravoszláv karácsony is.

Vastag Evelin, �. osztály, Petőfi Sándor iskola, Magyarcsernye

Ünnepekre várva
Minden évben nagyon várom a decembert, mert tele van ünnepekkel.
A testvéremmel december 5-én este kitisztítjuk a csizmáinkat, és izga-

tottan várjuk, hogy mi kerül bele. Másnap reggel, amikor felébredünk, sok 
finomságot és édességet találunk. December 13-án van Luca napja, és a 
születésnapom is. Lucabúzát vetünk minden évben. Aznap még lucapogá-
csát és szülinapi tortákat süt anyukám. A szülinapi ünnepség után elkez-
dünk készülődni karácsonyra. Feldíszítjük a karácsonyfát, a szobánkat és 
az egész házat. 24-én, karácsony böjtjén finom halászlevet, mákos tésztát, 
almát, diót, fokhagymát, mézet eszünk. Ebéd után pedig a mézeskalá-
csokat készítjük el és díszítjük ki. Finom illat járja át az egész házat. Sok 
csomagot szoktunk kapni, és sok ajándékot. Az idén egy drónt kértem. 
25-én, karácsony napján együtt van az egész család. Az unokatestvérem 
és a szülei minden évben eljönnek, és együtt töltjük az ünnepet. Finom 
ebéd szokott lenni karácsonyra, tyúkleves, kacsasült, báránysült, saláták és 
a sütemények. Anyukám tortát is süt karácsonyra. 31-én, szilveszterkor az 
új évet várjuk otthon a szüleimmel. Ilyenkor társasjátékozunk vagy valami 
más játékot kitalálunk. Ómim szokta nyújtani a rétest, mákosat, diósat, 
almásat, túrósat, meggyeset és tököset. Éjfélkor mindenkinek boldog új 
évet kívánunk, és örülünk az új évnek. Január 6-án a pravoszláv karácsony 
böjtje van, amikor Livadára utazunk a nagyszüleimhez. Ott az unokatest-
véreimmel kóringyálni megyünk, és bejárjuk az egész falut. Tavaly egy 
nagy zsák édességet, diót, mogyorót és gyümölcsöt gyűjtöttünk össze. Ki 
is fáradtunk, de nagy élmény volt. A templomkertben tábortüzet gyújta-
nak, ahol kalácsokkal és forralt borral kínálnak mindenkit, ünnepi mise 
keretében. Másnap január 7-én, a pravoszláv karácsony napján ebédre me-
gyünk a nagyszüleimhez. Az ünnepi asztal közepén a búza szokott lenni,  
közepén égő gyertyával. Az asztal alatt szalma, dió, mogyoró, cukorkák, 
pénz van, amit mi, gyerekek keresünk meg a szalmában. Eszünk főtt  
búzát dióval, ami nagyon finom. Az ünnepi ebéd után kalácsokat eszünk, 
a csesznicát, amiben pénz van elbújtatva, és aki megtalálja, annak pénzt 
adnak, hogy ne vigye ki a házból a kalácsban talált pénzt. Ez a kalács  
szárított gyümölcsökből készül és nagyon finom.

Nagyon szeretem ezeket az ünnepeket, és örülök, hogy én duplán  
ünnepelhetem.

Samolov Márk, �. osztály, Petőfi Sándor iskola, MagyarcsernyeKisimre Aina, �. osztály, Nikola Tesla iskola, Topolya
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Az én mesém
Hol volt, hol nem volt, egy szép városkában élt egyszer egy mandula-

szemű, barna hajú lány.
Kinézete nem volt feltűnő, ugyanolyan volt, mint bármely másik ti-

nédzser. De a szeme olyan csodálatosan szép volt, hogy mindenki elme-
rült a tekintetében, amikor ő ránézett. Különösképpen akkor ragyogott, 
amikor mosolygott. De nem ez volt az oka, amiért olyan sokan szerettek 
volna vele lenni, hanem az, hogy rájöttek az emberek, hogy a lány te-
kintete megoldja a gondjaikat. Ezért törekedtek olyan sokan barátkozni 
vele és a közelébe férkőzni, mert a mosolygó szeme láttán a legnagyobb 
gondjaik és problémáik egy szempillantás alatt megoldódtak és meg-
szűntek. Ezáltal pedig az emberek boldogok lettek. A baj csak az volt, 
hogy ez a világ olyan, hogy gondok mindig vannak. Ha meg is oldjuk 
azokat, újak jönnek. Ezért a lánynak sohasem volt nyugta az emberektől. 
Állandóan jöttek és jöttek. A lánynak, bármennyire is kedves volt, ez a 
terhére volt sokszor. Néha nem tudta, hogy egy barátja igaz barát-e, vagy 
csak érdekből van vele. Ilyenkor elzárkózott a szobájába az emberektől 
és egyedül filmeket nézett. Szülinapjára pedig kiválasztott két fiút, akik 
mindig megnevettették és egy szemüveges barátnőjét. Azért épp őket, 
mert a fiúk annyira derűsek és önfeledtek voltak, hogy észre sem vették 
a lány csodálatos szemének az erejét. A szemüveges barátnőjét pedig a 
dioptriás lencséi megakadályozták, hogy részesüljön a lány gondeloszlató 
csodájában, ugyanis a pápaszem üvegei visszaverték azt. Ők négyen, mi-
kor együtt voltak, csak nevettek.

A mandulaszemű lány hármuk társaságában mindig megpihent és 
lassan megtanulta elrejteni csodás szépségű tekintetének erejét azok elől, 
akik kihasználták.

Őszinte barátainak viszont mindig segített a tehetségének minden ere-
jével, hogy gondjaikat eloszlatva boldogok legyenek.

Tallós Kinga, Petőfi Sándor iskola, Óbecse

Egy feledhetetlen élményem
Az egyik feledhetetlen élményem a budapesti kirándulásunk volt.
Amikor megtudtam, hogy Budapestre kirándulunk, nagyon izgatott 

lettem. Indulás előtti napokban bepakoltam az utazótáskámba. Pénteken 
reggel 8 órakor elindultunk autóbusszal. Az út jól telt, énekeltünk, beszél-
gettünk, néztük a szép tájat. Amikor átmentünk a határon izgalmas volt, 
mert akkor voltam ott először. Kora délelőtt értünk Budapestre. Először 
a cirkuszba mentünk. Volt két bohóc, nagyon viccesek voltak. Rengetek 
akrobata volt és kutyák. Félelmetes volt, ahogy az akrobaták a magasban 
tornáztak. Az előadás után elmentünk fagyizni. Este a kollégiumba men-
tünk, és ott aludtunk. Fáradtan zuhantunk az ágyba. Reggel kipihenten 
ébredtünk. Szombaton elmentünk egy sátorba, ahol különböző feladatokat 
kellett megcsinálni. Később egyes gyermekek jutalmat kaptak. Este nyolc 
óra körül elmentünk a budai várba. Ott gyönyörű kilátás tárult elénk Buda-
pestről. Fél tízkor értünk a kollégiumba. Nagyon emlékezetesek voltak az 
esti beszélgetések, hangos kacagások és a késő éjszakáig tartó közös játék. 
Vasárnap reggel mindenki fáradtan eszegette a reggelijét. A sok élmény és 
program kifárasztott bennünket. Az utolsó kirándulásunk egy tónál volt.

Az már csak hab volt a tortán, hogy vasárnap volt a születésnapom. 
Nagyon jól esett és boldog voltam, amikor mindenki elénekelte nekem a 
Boldog születésnapot című dalt. Bízom benne, hogy a többi osztálykirán-
dulásom is legalább ilyen élménydús lesz.

Szabó Balázs, �. osztály, Petőfi Sándor iskola, Óbecse

Ünnepek decemberben
Adveni koszorúnkon vasárnaponként meggyújtunk egy-egy gyertyát. 

December 6-a Mikulás napja, Szent Miklósról kapta a nevét. Előző este 
megtisztítom a csizmám, s reggelre lesz benne cukorka, hagyma, man-
darin, krumpli stb. Luca napján pogácsát sütünk és pénzt rakunk bele, 
nem mindbe, csak néhány pogácsába. Búzát is ültetünk egy kis edény-
ben, locsoljuk és melegen tartjuk, hogy karácsonyig szép legyen. A szép 
zöld búza jó termést ígér. December 24-e Ádám, Éva napja és a szenteste, 
ilyenkor böjtölni szoktunk: halászlevet, mákos tésztát, gömölyés tésztát, 
sült halat, almát, diót, mézet és fokhagymát fogyasztunk. Kocsonyát fő-
zünk. Szentestén feldíszítjük a karácsonyfát, rakunk rá égőket, sújtásokat, 
gömböket, csillagszórót és szaloncukrot. A karácsony nagy ünnep, együtt 
ünnepel a család. A karácsonyi asztalra kerül sok finomság: sült pulyka, 
saláták, kompót, leves és töltött káposzta. Karácsonyi kalácsok a mákos 
bejgli, a mézeskalács.

Az idei karácsonyi kívánságom, hogy apukám is hazaérjen, és együtt 
töltsük az ünnepeket.

Mezei Viktor, �. osztály, Petőfi Sándor iskola, Magyarcsernye

Leckét írni muszáj?!
Mint általában minden gyerek, én is sokszor felteszem ezt a kérdést, 

hogy leckét írni muszáj?
Anyukámmal sokat szoktam beszélgetni. Mindig meséli, mondja, 

hogy neki is nehezebben ment a tanulás. Tudom én is, és ő is, hogy nekem 
hosszabb ideig tart megtanulnom, megértenem a leckét. Sokat kell gyako-
rolnom, lassúbb is vagyok, mint az osztálytársaim. Néha, ha elkalandozok 
vagy elcsüggedek, akkor jön anya és biztat, azt mondja, törekedni kell. Ha 
nem tanulnék ennyit, akkor nem lennének ilyen jegyeim, sikereim.

A múlt héten már hétfőn szólt anya, hogy időben gyakoroljam, amit 
lehet. A hétvégén vásárolni voltunk a városban. Vendégségbe hívtak. 
Ezért tényleg muszáj volt tanulnom, csinálni a leckét, ha el akartam men-
ni velük. Műszakiból prezentációt kellett készíteni. Nagyon hosszadal-
mas feladat. Időben elkezdtem, szeretem az animációkat, formátumokat, 
tervezést készíteni. Emellett a többi leckét is csinálni kellett. Szerencsére 
mindent meg tudtam oldani.

Leckét írni muszáj, mert így lesz majd tudásunk, annak ellenére, hogy 
sokszor nem is akarjuk!

Törtelyi Regina, �. osztály, Arany János iskola, OromhegyesZsiga Dániel, �. osztály, Nikola Tesla iskola, Topolya
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1. FEJEZET

Séta az ablakpárkányon – Néhány tánc-
iskolai ifjú – Az osztályelső, aki időnként 
éktelenül dühös – Egy nagy fehér álszakáll 
– Beszámoló a „repülő osztály” kalandjairól 
– Egy verses színdarab próbája, amely várat-
lanul félbeszakad

Kétszáz széket hátratoltak. Kétszáz gim-
nazista zajongva felállt, és az ebédlő ajtaja 
felé tolakodott. A kirchbergi internátusban 
véget ért az ebéd.

– Az ördögbe is! – mondta Matthias 
Selbmann negyedikes a szomszédjának. 
– Kiesik a gyomrom! Húsz pfennig kellene 
sürgősen egy zacskó kalácstörmelékre! Van 
apród?

Uli von Simmern, egy kis szőke fiú, elő-
kaparta zsebéből a pénztárcáját, és két tízest 
adott örökké éhes barátjának.

– Nesze, Matz! – súgta. – De nehogy el-
csípjenek! A szép Theodor a kertügyeletes. 
Ha meglátja, hogy kimész a kapun, felad!

– Hagyj békén a buta felsőseiddel, gyáva 
kukac! – mondta Matthias fölényesen, és 
zsebre dugta a pénzt.

– És ne felejts el lejönni a tornaterembe! 
Megint próbánk van!

– Rendben! – helyeselt Matthias, bó-
lintott, és eltűnt, hogy Scherf cukrásznál a 
Nordstrassén sürgősen megvegye a kalács-
törmeléket.

Odakint havazott. Már a levegőben volt 
a karácsony. Határozottan érezni lehetett 
a fenyőillatot... A növendékek nagy része 
kitódult a parkba, hólabdával hajigálóztak, 
vagy ha valaki elgondolkozva arra haladt, 
teljes erejükből megrázták a fákat úgy, hogy 
a hó vastagon hullott az ágak közül. Száz-
szoros kacagás töltötte be a kertet. Néhány 
felsős cigarettázva és felhajtott kabátgallér-
ral, méltóságosan lépdelt fel az Olümposz-
ra. (Olümposznak nevezték évtizedek óta 
azt a távol eső, titokzatos dombot, ahová 
csak a felsősök léphettek, és amelyet hír 
szerint régi germán áldozati kövek díszítet-
tek, s azokon évente, húsvét előtt kísérteties 
felvételi ünnepségeket tartottak. Brrr!)

Más növendékek bent maradtak az is-
kolaépületben, felmentek a lakószobákba 
olvasni, levelet írni, kis déli pihenőt tar-
tani vagy dolgozni. A zongoraszobákból 
hangos zene hallatszott. A sportpályán, 
amelyet a gondnok egy héttel ezelőtt jég-

pályává változtatott, korcsolyáztak. 
Aztán hirtelen kiadós verekedés tá-
madt. A jéghokicsapat edzeni akart.  
A korcsolyázók azonban nem akar-
tak lemenni a pályáról. Néhány elsős 
és másodikos hólapátokkal és sep-
rűkkel felfegyverkezve tisztogatta a 
pályát; fázott a kezük, és dühös arcot 
vágtak.

Az iskolaépület előtt izgatott 
gyereksereg tömörült. Mindnyájan 
fölfelé néztek. A harmadik emeleten 
ugyanis a hetedikes Gäbler egyensú-
lyozott a keskeny ablakpárkányon a 
homlokzat hosszában, egyik ablaktól 
a másikig. Úgy tapadt a falhoz, mint 
egy légy, és lassan, lépésről lépésre 
kúszott oldalvást tovább.

A fiúk lélegzetfojtva nézték. Gäb-
ler végre célba ért, és egy lendülettel 
beugrott a kitárt ablakon. – Éljen! 
– kiáltották a nézők, és lelkesen tap-
soltak.

– Mi volt itt az előbb? – kérdezte 
egy nyolcadikos, aki valamivel később arra 
járt.

– Ó, semmi különös – felelte Sebastian 
Frank. – Csak a papagájt biztattuk, hogy 
nézzen ki az ablakon. Mert Harry nem 
akarta elhinni, hogy bandzsít.

– A többiek nevettek. – Át akarsz engem 
ejteni? – kérdezte a nyolcadikos.

– Dehogy, dehogy! – felelte szerényen 
Sebastian. – Ekkora embert? Megrándulna 
a karom.

A nyolcadikos jobbnak látta, ha gyors 
léptekkel távozik. Ekkor Uli érkezett rohan-
vást. – Sebastian, gyere a próbára!

– „Király beszél, apródja fut” (Goethe  
A dalnok című verséből – a szerkesztő meg-
jegyzése) – szavalta Sebastian gúnyosan, és 
lassan ügetni kezdett.

A tornaterem előtt már három fiú állt. 
Johnny Trotz A repülő osztály című kará-
csonyi színdarab szerzője, Martin Thaler, 
a legjobb tanuló és egy személyben dísz-
letfestő, és Matthias Selbmann, aki mindig 
éhes, különösen az étkezések után, és aki 
majd valamikor bokszoló akar lenni. Vala-
mit rágott, és néhány kalácsvéget nyújtott a 
Sebastiannal odaérkező kis Uli felé.

– Nesze! – morogta. – Egyél te is, hogy 
nagy és erős légy!

– Ha nem lennél olyan buta – mondta 
Matthiasnak Sebastian –, most azt monda-

nám: hogy zabálhat ennyit egy okos em-
ber?

Matthias jóindulatúan vállat vont, és to-
vább rágott.

Sebastian lábujjhegyre állt, benézett az 
ablakon, és fejét rázta. – A félistenek megint 
tangót lejtenek.

– Rajta! – rendelkezett Martin, és az 
öt fiú belépett a tornaterembe. A látvány, 
amely eléjük tárult, szemmel láthatóan 
nem tetszett nekik. Tíz nyolcadikos táncolt 
párosával a parketten. A táncórára gyako-
roltak. A hosszú Tierbach egy kalapot kért 
kölcsön, valószínűleg a szakácsnőtől. Fer-
dén tette a fejére, s míg társa karja görcsös 
eleganciával karolta át, úgy mozgott, mint-
ha ifjú hölgy lenne.

Martin odament a zongorához, amely 
mellett a szép Theodor ült, és a lehető leg-
hamisabban verte a billentyűket.

– Micsoda pojácák! – morgott megve-
tően Matthias. Uli mögéje bújt. – Meg kell 
kérnem, hogy hagyja abba – mondta Mar-
tin udvariasan. – Tovább akarjuk próbálni 
Johnny Trotz darabját.

A táncolók megálltak. A szép Theodor 
félbeszakította a zongorázást, és fölényesen 
mondta:

– Szíveskedjetek várni, amíg nekünk 
már nem lesz szükségünk a tornateremre! 
– Aztán tovább játszott. És a nyolcadikosok 
tovább táncoltak.

Erich Kästner: A repülő osztály
(Részlet)
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A repülő osztály nem csupán az egyik 
leghíresebb klasszikus ifjúsági regény, 
hanem egy olyan karácsonyi történet is, 
amely egy ilyen nehéz év után, mint az 
idei volt, felcsillantja a reményt. Akár-
milyen nehézségekkel találják is szembe 
magukat a kirchbergi gimnazisták, vé-
gül a jó győzedelmeskedik, mindenki és 
minden a helyére kerül. Ezekben pedig 
jó hinni. 2020 végén különösen.

A történet szerint a gimnázium hato-
dikos diákjai egy karácsonyi színdarabot 
próbálnak, amellyel szeretnék megaján-
dékozni iskolatársaikat és a tanáraikat, 
nevelőiket. Azonban megnehezíti a pró-

bafolyamatot a háborúskodás a reálisko-
lásokkal: emberrablás, hócsaták, pofo-
nok, egy adag elégett dolgozatfüzet. Egy 
egészen hajmeresztő mutatványról nem 
is beszélve! Erich Kästner szövegében 
az internátus zárt közegében játszódik a 
cselekmény magja, azonban a felnőtt vi-
lág is szerepet kap.

A repülő osztály abba a sorba illik, 
amelyet A Pál utcai fiúk nyit meg és a 
Harry Potter meg Ottlik Géza Iskola a 
határon című regénye zár le. Ráadásul 
nem csak a történet optimista végkicsen-
gése, világképe miatt értékes ez a könyv, 
hanem bizony irodalmilag is van mit 

mondani az elbeszélés keretéről, a meg-
idézett filozófusok és költők szerepéről. 
De mindezt most meghagyom magyar-
órára vagy szakkörre, mindössze egyet-
len mondatot idéznék, amelyen érdemes 
eltűnődni, és amely mondat összefoglalja 
a regény egyik fő gondolatát is: „Min-
den helytelen dologban, ami történik, 
nemcsak azok a bűnösök, akik elkövetik, 
hanem azok is, akik nem akadályozzák 
meg.”

Ezzel kívánok kellemes ünnepeket, 
kedves olvasóim. Jövőre találkozunk! 

Herédi Károly, az Iránytű szerkesztője

Karácsonyi történet

Martin Thalert, a negyedik osztály osz-
tályelsőjét széltében ismert szokása szerint 
elfutotta a méreg.

– Hagyják abba, kérem! – mondta han-
gosan. – Bökh doktor megengedte nekünk, 
hogy mindennap délben két órától háromig 
a tornateremben próbáljunk. Ezt maga na-
gyon jól tudja.

A szép Theodor megfordult a zongora-
széken.

– Hogy beszélsz tulajdonképpen a szo-
baparancsnokoddal? Mi?

Uli el akart szökni. Nem szerette a ké-
nyes helyzeteket. Matthias azonban szoro-
san fogta a kabátujját, és dühösen meredt a 
nyolcadikosokra.

– Az ördögbe is! – mormolta. – Kenjek 
le egyet ennek a hosszú maflának?

– Nyugalom! – mondta Johnny. – Mar-
tin majd mindent rendbe hoz.

A nyolcadikosok úgy vették körül a kis 
Thalert, mintha fel akarnák falni. A szép 
Theodor pedig újra belekezdett a tangójába. 
Erre Martin félrelökte a körülállókat, oda-
lépett a zongorához, és lecsapta a fedelét.

A nyolcadikosoknak meglepetésükben 
elállt a lélegzetük. Matthias és Johnny Mar-
tin segítségére siettek.

Martin azonban nem szorult a segítsé-
gükre.

– Maguk éppen úgy tartoznak alkalmaz-
kodni a fennálló rendelkezésekhez, mint 

mi! – kiáltotta felháborodottan. – Ne 
képzeljenek magukról semmi különö-
set azért, mert véletlenül pár évvel idő-
sebbek nálunk! Panaszoljanak be Bökh 
doktornál. De ragaszkodom hozzá, 
hogy a tornatermet ebben a pillanatban 
elhagyják!

A szép Theodor ujjaira rácsapódott 
a zongora fedele. Fényképezni valóan 
csinos arca eltorzult a dühtől.

– No, várj csak, fiacskám! – mondta 
fenyegetően. Aztán elhagyta a terepet.

Sebastian kitárta az ajtót, és váloga-
tott udvariassággal meghajolt az elvo-
nuló nyolcadikosok előtt.

– Ezek az előtáncos urak! – mondta 
lekicsinylően, amikor már kint voltak. 
– Körben forognak a táncórájukon a 
kifestett kisasszonyaikkal, és azt hiszik, 
hogy körülöttük forog a világ. Inkább 
olvasnák el egyszer, mit mond Scho-
penhauer a nőkről.

– Én nagyon helyesnek találom a lá-
nyokat – mondta Johnny Trotz.

– Nekem meg van egy nénikém, aki tud 
bokszolni – jegyezte meg büszkén Matthi-
as.

– Gyerünk, gyerünk! – kiáltott Martin. 
– Jonathan! Kezdhetjük a próbát!

– Helyes! – mondta Johnny. – Tehát ma 
még egyszer sorra kerül az utolsó kép. Az 
még egyáltalán nem megy! Matz, te disznó-
mód rosszul tudod a szerepedet!

– Ha az öregem tudná, hogy én itt szín-
házat játszom, nyomban kivenne az iskolá-
ból – mondta Matthias. – Hiszen különben 
is csak a ti kedvetekért csinálom! Ki tudná 
Szent Pétert játszani kívülem, mi? – Aztán 
nagy fehér szakállt húzott ki a nadrágzsebé-
ből, és az arcára erősítette.

Johnny darabjának, amelyet a karácsonyi 
ünnepélyen a tornateremben akartak elő-
adni, mint mondtuk, A repülő osztály volt 
a címe. Öt felvonásból állt, s bizonyos mér-
tékben szinte prófétai teljesítmény volt. Az 
iskolai életet írta le ugyanis olyannak, ami-
lyen az valamikor talán csakugyan lesz. Az 
első felvonásban egy tanár – akit Sebastian 
Frank egy felragasztott bajusz segítségével 
természethűen alakított – osztályával együtt 
repülőgépen elindult, hogy a földrajzórát a 
helyszínen tartsa meg. „A tanítás már he-
lyi jellegű” – így hangzott az első felvonás 
egyik verssora. Ez azonban nem Johnnytól 
származott, hanem a rettenetesen okos Se-
bastiantól, aki ezzel meg akarta nevettetni 
a tanárokat, amikor majd szavalja. Martin, 
az osztályelső készítette a díszleteket, mert 
nagyon jól rajzolt. Az egyik korláthoz fehér 
kartonra festett repülőgépet rajzszögeztek. 
Három légcsavarja és három motorja volt, 
meg egy felcsapható ajtaja, amelyen keresz-
tül be lehetett szállni a repülőgépbe (tehát 
tulajdonképpen a korlát mögé).
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Varjú Péter, a tanyai tanító már ősz óta 
töprengett azon, hogy karácsonykor milyen 
ajándékkal lepje meg a húgát. Ezek Buda-
pesten laktak. Egyre több szívességet tettek 
neki, s ő az ajándékkal ki akarta fejezni, 
mennyire szereti őket, milyen nagyra tartja 
rokoni kedvességüket.

Két évvel ezelőtt vitt nekik egy sörös-
készletet – kancsót és poharakat –, tavaly 
meg egy kínaezüst cigarettatárcát, melynek 
födelén egy ló ágaskodott. Mit vásároljon 
az idén? Nehéz volt ezt eldönteni.

Voltaképp kevés dologgal lehet meglep-
ni az embereket. Arra gondolt, hogy majd 
vesz még egy söröskészletet vagy még egy 
cigarettatárcát, végre kettő is elfér a háznál, 
de erről a tervről letett. Az ünnepek előtt 
pár nappal fölutazott Budapestre.

Sorra járta az üzleteket, keresett vala-
mi megfelelő ajándékot, de nem talált. A 
kereskedők telebeszélték a fejét, ide-oda 
ráncigálták, körülhízelegték és lemosolyog-
ták, ő azonban csak állt a sok holmi között, 
soványan, mint a piszkafa, garádicsosan 
nyírt, fölfelé fésült hajával, tűnődött, nem 
tudott választani, bocsánatot kért, és egy 

másik üzletbe nyitott. Így csetlett-botlott, 
határozatlanul.

A karácsony előtti napon délután, amint 
a Rákóczi úton kóválygott, a kirakatokat 
bámulva, egy izmos, tagbaszakadt „behú-
zó”, aki télikabátban leste künn az utcán a 
vevőket, észrevette ezt a cingár, tétova, vi-
déki emberkét, s szelíd erőszakkal betusz-
kolta a boltba.

Ott egy gipszangyalt mutattak neki.
– Gyönyörű! – kiáltotta a tanító, az ön-

kéntelen elragadtatás hangján.
Aztán föltette csíptetőjét, és úgy néze-

gette a gipszangyalt.
A gipszangyal nagy volt, akkora, mint 

egy tízéves leányka, kezeit imára kulcsolta,  
szemét az égre fordította, és mosolygott, 
oly édesen mosolygott, mintha nem is 
gipszből, hanem süvegcukorból faragták  
volna ki.

A tanító a szűk homlokát ráncolgatva 
visszamosolygott rá. A kereskedő és a se-
gédek is mosolyogtak, hogy a gipszangyal, 
mely már régóta a nyakukon porosodott, 
s a tanító ily szerencsésen egymásra talált. 
Huszonöt pengőre tartották.

– Nem lesz drága? – kérdezte.
A kereskedő és a segédek viharosan til-

takoztak.
Máris csomagolták, hogy hazaküldjék. 

A tanító sietve fizetett – szeretett hamaro-
san túlesni a kellemetlen dolgokon –, de 
minthogy nem bízott a pesti emberekben, 
inkább maga vitte haza. Kebléhez ölelte a 
gipszangyalt, és úgy botladozott vele a né-
pes utcákon, közben pedig állandóan resz-
ketett, hátha összetörik a szobor. De nem 
történt semmi baja. Szállójában kicsoma-
golta, letette a padlóra, és hosszan bámulta 
a homályos villanyfényben.

A gipszangyal most is mosolygott, szi-
rupédesen és émelyítően, de a mosolyával 
együtt valami nagy-nagy szomorúságot is 
árasztott, mint az ízléstelen gyári holmik, 
melyek a művészetet akarják utánozni.

A tanító elszomorodott. Félt, hogy túl-
fizette, és becsapták. Félt, hogy sógorának 
meg a húgának nem fog tetszeni. Félt, hogy 
nem tudják majd hova tenni, hiszen lakásuk 
telis-tele van csecsebecsékkel, tavaly egy 
szobrot is vettek, igaz, hogy az csak egy öreg 
szakácsnét ábrázol, és sokkal kisebb, mint ez.

MESÉLGETŐ

Kosztolányi Dezső

A gipszangyal
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MESÉLGETŐ
Egyelőre a gipszangyalt letakarta az ágy-

terítővel, hogy ne is lássa.
Ez volt az ő rendszere. Nem szeretett 

arra gondolni, ami kellemetlen. Magára se 
igen gondolt, csak fölkelt és lefeküdt, dol-
gozott és pihent, élt. Nyáron valami mérges 
bibircsók nőtt az állán. Akkor hetekig nem 
nézett a tükörbe, mindaddig, míg a bibir-
csók le nem száradt, s szentül meg volt győ-
ződve, hogy a bibircsók azért múlt el, mert 
figyelemre se méltatta.

A gipszangyal azonban nyugtalanította. 
Hol levette róla az ágyterítőt, hol megint 
ráborította. Egyszer tetszett neki, másszor 
nem tetszett. Még éjszaka álmából is föl-
kelt, hogy megtekintse. Akkor megint nem 
tetszett neki. Reggel azonban kisütött a nap. 
Akkor megint tetszett neki.

„Ha nem mosolyogna – mondogatta 
magában –, akkor nem érne ennyit. De mo-
solyog. Olyan édesen mosolyog.”

Ebbe aztán meg is nyugodott.
Karácsony estéjén maga vitte rokona-

ihoz titokban, anélkül, hogy látták volna 
előzőleg, a karácsonyfa alá állította.

Amint sógora meg a húga megpillan-
totta az ajándékot, kissé elmosolyodott, de 
kissé meg is döbbent.

– Milyen kedves vagy – mondogatták. 
– Köszönjük, nagyon köszönjük. De miért 
vered magad ilyen költségbe.

– Tetszik? – kérdezte a tanító.
– Nagyon szép – biztatgatták, de nem 

néztek a gipszangyalra, mely a maga gyári 
ízléstelenségével, mintha elsötétítette volna 
a karácsonyi gyertyák vidám lobogását.

– Az a szép rajta – szólt a tanító zavartan –,  
hogy olyan édesen mosolyog.

Gyászos hangulatban vacsorázott.  
A villanyok szikráztak körötte, a fánk párája 
összeölelkezett a fenyőfa s a csepegő viasz-
gyertyák szagával, a poharakban topázszínű 
és rubinvörös borok csöpögtek, de ő csak 
hallgatott, gondolkozott és ivott, egyre töb-
bet ivott. Nézegette a sógora nyakkendőjét, 
s az jutott eszébe, hogy ő sohase tudna ilyet 
kiválasztani. Amit magára vesz, az nem áll 
jól neki. Bútoraik is milyen furcsák, és még-
is finomak, fogalma sincsen, hogy miért.

Éjfél felé, mikor asztalt bontottak, és 
átmentek a másik szobába, oda, ahol a ka-
rácsonyfa alatt a gipszangyal állt, a bortól 
egyszerre megoldódott a nyelve.

– Nézd, sógor – mondotta kötekedve. 
– Én szeretem az egyenes embereket. Miért 
nem vagy hozzám őszinte. Érzem, hogy te 
lenézel engem. Igenis megvetsz engem, te 
is, a húgom is.

Sógora tiltakozni próbált, de ő nem en-
gedte.

– Hallgass! – folytatta emeltebb hangon. 
– Vacsoráztunk. Jól van. A vacsora pompás 
volt. Megöleltél, amikor idejöttem, szíve-

sek vagytok mind a ketten, tenyereteken 
hordoztok. A vacsoránál sört ittunk. Hol a 
söröskészletem? Lásd, már nem is emlék-
szel rá. Két évvel ezelőtt hoztam nektek egy 
söröskészletet, poharakat meg egy kancsót, 
arany betűkkel volt ráírva: Emlék. Hova 
tettétek? Az üvegszekrényben se látom. 
Kidobtátok a szemétre. Megkínáltál ciga-
rettával is. A cigarettatárcámat, azt a szép 
cigarettatárcát se hordod. Szégyelled. Valld 
be, hogy szégyelled.

– Részeg vagy – mondta a sógor.
– Nem vagyok részeg – kiabált a taní-

tó. – Én már napok óta nem tudok aludni, 
mert érzem, hogy ti gyűlöltök engem, ige-
nis, gyűlöltök engem, csak azt nem tudom, 
hogy miért. Mit vétettem én nektek? Miért 
nem jók az én ajándékaim? Ezen is moso-
lyogtatok. Ne tagadd, mosolyogtatok rajta. 
Legjobban szeretném összetörni az öklöm-
mel ezt az angyalt, ezt a szegény, szép, fehér 
angyalkát, mely azt mondja nektek, hogy 
szeretlek benneteket…

Föl is kelt, és karjait fölemelte, a kará-
csonyfa felé tántorgott, hogy összezúzza a 
gipszangyalt. Csak a húga tartóztatta föl.

– Részeg vagy – ismételgette a sógora. 
– Részeg.

– Nem vagyok részeg – rikácsolt a taní-
tó, és sírva fakadt. – Csak fáj, nagyon fáj, itt 
– és a szívére mutatott. – Rátapostatok.

Vizet, feketét itattak vele, lassan ki is 
józanodott és elcsitult. Akkor egy kocsiba 
rakták, hazavitték szállójába, ott lefektet-
ték. Megígérte nekik, hogy másnap meg-
látogatja majd őket, de a hajnali vonattal 
hazautazott, a tanyára. Pár nap múlva le-
velet kaptak tőle, abban bocsánatot kért, 
mentegette magát a „karácsonyi botrány” 
miatt, azt írta, hogy nagyon ideges. Otthon, 
a szünidő alatt, komoran járkált föl-alá kis 
szobájában. Abbahagyta a pipázást is. Elő-
vette hegedűjét, próbált valamit játszani, 
kétségbeesetten tette vissza tokjába. Nem 
tudott jól hegedülni. Izgalmát mégis leg-
jobban csillapította a bor. Részegen feküdt 
le, és reggelenként sápadtan, borostás állal 
ébredt.

Januárban valami gazdához volt híva 
disznótorra. Akkor is sokat ivott. Egyedül 
ballagott haza a végtelen pusztán. Sűrű 
hó esett. A hóra vékony jégkéreg fagyott. 
Ment-mendegélt a fehér éjszakában, lógat-
va sovány fejét. Gémeskutakat látott, beha-
vazott boglyákat, kukoricagórékat, pajtákat 
és istállókat. Közben elfáradt. Leült egy 
fatörzsre. Akkor egyszerre valami elérzé-
kenyülés fogta el, és sírni kezdett. Könnye 
lecsorgott, és azonnal megfagyott. De jól-
esett sírnia. Szürcsölte az édes szomorúsá-
got. Eszébe jutott a söröskészlet, a kancsó, 
melyre aranybetűkkel van ráírva: Emlék, a 
kínaezüst cigarettatárca az ágaskodó lóval s 

a gipszangyal is, mely oly édesen mosoly-
gott.

Az is eszébe jutott, hogy valaha a kép-
zőben tanult Michelangelóról, aki haragos 
és gyönyörű, erős és bajnoki angyalokat 
faragott, és hogy vannak dalok is, melyek 
teljesen el tudják mondani, hogy mi fáj a 
szívünk mélyén. Siratta életét és kicsiségét. 
Megsiratta a szűk homlokát, garádicsosan 
nyírt haját, kitérdelt nadrágját, szemét, 
mely eddig vak volt és nem látta a titkos 
szépséget, s megsiratta a gipszangyalt is, 
az olcsó és ízléstelen gipszangyalt, mely oly 
szomorú és igénytelen volt, mint ő.

Édes zsibbadtság bizsergette tagjait, és 
lassan elálmosodott. Álmában a gipszan-
gyalt látta, aki fehéren mint a hó, feléje 
mosolygott, és egyre közeledett, egyre nőtt, 
eleinte csak akkora volt, mint egy ember, 
később azonban akkora lett, mint egy ház 
és egy hegység. A gipszangyal szelíden kar-
jaiba fogta, és ő boldogan hanyatlott oda, 
engedte, hogy magához szorítsa, fölemelje 
a fatörzsről, és vigye-vigye, fölfelé.

Kosztolányi Dezső

Karácsony
Ezüst esőben száll le a karácsony,
a kályha zúg, a hóesés sűrű;
a lámpafény aranylik a kalácson,
a kocka pörg, gőzöl a tejsűrű.

Kik messze voltak, most mind összejönnek
a percet édes szóval ütni el,
amíg a tél a megfagyott mezőket
karcolja éles, kék jégkörmivel.

Fenyőszagú a lég és a sarokba
ezüst tükörből bókol a rakott fa,
a jó barát boros korsóihoz von,

És zsong az ének áhítatba zöngve…
Csak a havas pusztán a néma csöndbe
sír föl az égbe egy-egy kósza mozdony.

Kosztolányi Dezső
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Húsz éve lépett először űrhajós a Nemzetközi Űrállo-
másra, azóta mindig van legénység a járművön. Fő célja 
tudományos és technológiai kísérletek végzése, valamint 
az emberes Hold- és Mars-utazás előkészítése. Utánajár-
tunk, hogy miként néz ki az űrhajósok hétköznapja, 
vagyis hogyan mosnak fogat, fürödnek vagy esznek a 
súlytalanság állapotában.

FORRÓ FÜRDŐ HELYETT 
TÖRLŐKENDŐ

A kézmosáshoz és a fürdéshez is tasakos vizet használ-
nak, amelyekben egy kevés, öblítést nem igénylő habzás-
mentes szappant oldottak fel. Ebből egy csövön keresztül 
egy buboréknyit kinyomnak és azt szétdörzsölik a kezükön 
– óvatosan persze, hogy gélként ragadjon a kezükre és ne-
hogy apró cseppekre szakadva szanaszét lebegjen –, majd 
szárazra törlik a kezüket. A fürdés hasonlóan történik, 
tehát forró habfürdőre, vagy hosszú zuhanyozásra senki 
se számítson, egyrészt mert spórolni kell vízzel, másrészt 
súlytalanságban a víz nem folyik, csak buborékként lebeg: 
tasak, szappanos vízbuborékok szétkenése, végül a test szá-
razra törlése. A hajmosás is csak picit különbözik: a zacs-
kós vízzel benedvesítik hajukat, majd a Földön is használa-
tos száraz samponhoz hasonló készítményt belemasszírozzák a hajukba, 
végül egy törülközővel jó alaposan áttörlik.

A nedves törülközőket pedig az egyik levegőkeringető nyílás elé teszik, 
ugyanis az űrállomásnak olyan újrahasznosító rendszere van, amely min-
den csepp vizet képes újra felhasználni, még a párát is.

A KIRÁLYOK GYALOG,  
AZ ŰRHAJÓSOK LEBEGVE

Az űrtoalett hagyományos vécékagylókhoz hasonlít, épp csak annyi 
különbséggel, hogy amikor ráülnek az űrhajósok, a lábszárukat és a comb-
jukat különböző hevederekkel rögzítik, hogy biztosan üljenek a trónon, s 

még a legnagyobb erőlködés közepette se csúszkálhassanak ide-oda. Az 
ülőkét úgy tervezték, hogy az űrhajós feneke pontosan illeszkedjen a min-
dössze 10 cm átmérőjű résre. Itt percenként 850 liter levegő fújja lefelé 
a szilárd végterméket, ami a súlytalanság miatt nem esne bele magától a 
vécé fenekén levő zsákba. A vízöblítés eleve kizárt, nem kell túl nagy kép-
zelőerő ahhoz, hogy előre lássuk, mit történne, ha valami szétfröccsenne 
a toalettfülkében. A nagydolog végeztével az űrhajós felemeli a vécéülő-
két, lezárja a zsák száját, majd egy új zsákocskát helyez a nyílásba. Néha 
meghibásodik a rendszer, ilyenkor az űrhajósok csak annyit mondanak 
egymásnak: „ha a kabinban egy csokiszeletet látsz lebegni, semmiképp ne 
kóstolj bele”.

A kisdologhoz, viszont egy külön kis tölcsérrel ellátott csövet használ-
nak, ebbe pisilnek, ügyelve arra, hogy ne kóboroljon el egy csepp sem. 
Erre azért van szükség mert az újrahasznosító rendszer a vizeletből is ivó-
vizet csinál. A testfolyadékok megtisztításával az űrállomás 6000 liternyi 
vizet nyer évente, így ennyivel kevesebb vizet kell rendszeresen felvinni 
a világűrbe. A berendezés annyira hatékony, hogy az így keletkezett víz 
tisztább, mint ami a földi csapból folyik!

HÉTKÖZNAPI ÉLET A VILÁGŰRBEN (�.)

Semmi sem hétköznapi
Ahol a súlytalanság az úr, ott mindenre oda kell figyelni

SZOKATLAN KÍSÉRLET
Az űrhajósok még azt is kipróbálták, hogy ha valaki elszellenti 

magát az űrben, az illető tényleg előre repül-e. A válasz nem! Egy-
részt a gázmennyiség túl kicsi, másrészt a modulokban levő levegő 
miatt van légellenállás is. Chris Hadfield kanadai űrhajós végzett 
néhány kísérletet, de akárhogy küszködött, nem volt látható ered-
ménye. Ugyanakkor légmentes térben, gravitáció nélkül a hátul 
kipufogott hajtógáznak igenis lehet észlelhető hatása. A PBS Space 
Time számításai szerint egynapi adaggal (1 óra alatt 1 gramm bélgáz 
termelődik az emberben, amivel óránként 15 centimétert lehetne 
megtenni) 300 ezer évig tartana a Holdra vezető út. Ha megérnénk.Samantha Cristoforetti olasz űrhajós számtalan fotót készített  

az ISS kupolából

Napfelkelte az űrből

NA
SA
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HAJVÁGÁS PORSZÍVÓVAL

A körömvágást egy falba épített elszívónál 
végzik, amely nem engedi, hogy szétrepüljenek 
a levágott körömdarabok. Az elszívó szűrőjéről 
végül egy porszívóval összeszedegetik valameny- 
nyit. Szokatlan módon zajlik a hajvágás is, az 
olló mellett porszívó kell, a hajvágógép pedig 
egy vákuumszivattyúval van összeszerelve – az 
elkóborló hajszál bárhova bejuthat, szerencsét-
len esetben akár zárlatot is okozhat, de eltö-
mítheti a levegőkeringető rendszert, ami miatt 
veszélyesen magasra nőhet a légtér szén-dioxid 
tartalma. Ugyanakkor az elkóborló körömdara-
bok, vagy hajszálak nagyon könnyen egy másik 
űrhajós szemébe, orrába lebeghetnek, igen kel-
lemetlen élményt okozva.

TASAKOS LAKOMA
Aranyszabály az űrállomáson: semmit ne 

„rakj le” magad mellé, mert néhány másodperc 
múlva már úgyis máshol lesz, és nem találod. 
Mivel az űrállomás légterében folyamatosan 
keringetik a levegőt, a lassú légáramlatok még a 

legnehezebb lerögzítetlen tárgyakat is elmozdít-
ják. Ezért különféle, falra szerelt tasakok, bújta-
tók, lecsukható fiókok és tépőzáras felületek ta-
lálhatók mindenhol. Így van ez az ebédlőben is.

És igen. A vizet nem lehet pohárba önteni, 
hanem zacskóból, szívószállal kell elfogyasztani. 
A konyhai eszközök közül pedig csak kanalat 
használnak. Az összes étel, ami eszközt igényel, 
az valamilyen szósz vagy folyékony anyag, így az 
odaragad a kanálhoz. A Földön is ugyanezt látni, 
amikor a vízcseppek az ablakhoz tapadnak. Ez 
a tapadás nem túl erős, úgyhogy nagyon óvato-
san és lassan kell enni, nehogy az étel elszálljon a 
kanálról és felragadjon a legközelebbi falra, vagy 
űrhajósra. A többi ételt pedig úgy készítették el, 
hogy egy kanállal bele lehessen szúrni. A sűrűbb 
étkek, mint mondjuk a szószok és egyéb folyó-
sabb édességek általában össze vannak kötve 
szárazabb, darabosabb ételekkel. Az ételeket a 
Földön készítették el és vagy tasakba, vagy do-
bozba csomagolták, de vigyázni kell, mert ha 
valami kikerül belőlük az összevissza lebeg, és az 
űrhajósnak a szájával kell elkapnia. A zsíros étel 
fogyasztása ezért aztán kissé macerás lenne...

ÉJSZAKÁRA KIKÖTÖZVE
Az űrhajósoknak nyolc órát biztosít a napi-

rend az alvásra. Álmatlanságban ritkán szen-
vednek, a napi 12 óra munka elfárasztja őket. 
Természetesen az űrben is álmodnak, és volt, 
akit már horkoláson kaptak. Mivel a súlytalan-
ságban nincs „fent” és „lent”, bármilyen testhely-
zetben képesek aludni. Az űrhajósok kikötözött 
hálózsákokban kívül hagyott karokkal alszanak. 
A hálózsákok a földiekhez hasonítanak, azon-
ban gyakran laza gumiszalagok futnak bennük, 
amelyek enyhe nyomással szimulálják a takaró 
keltette földi érzést. Hasznos társ a füldugó – az 
állomás folyamatosan üzemel, ezért folyton zúg 
valami, emellett a hőtágulás és összehúzódás 
miatt az ISS időnként ijesztően recseg is.

A személyzet összes tagja sosem aludhat 
egyszerre; valakinek ébren kell lennie vészhely-
zet esetére. A földi irányítók döntik el, mikor ki 
mehet aludni és ha fel kell kelni, ébresztő zenét 
küldenek az űrhajósoknak, vagy egyszerűen fel-
hívják őket.

FUTNI CSAK  
LESZÍJAZVA LEHET

Az űrhajósok egyetlen lépést sem tesznek 
meg az űrállomáson, mindig lebegve jutnak el 
egyik helyről a másikra. A tartós súlytalanság 
és a kevés erővétel miatt viszont legyengülnek 
az izmok és csökken a csontok sűrűsége is. Gra-
vitáció hiányában a gerincoszlop folyamatosan 
megnyúlt állapotban van, ami hátfájást okoz. Az 
asztronauták ezért napi két órát edzenek, de az 
erőnlét azért is fontos, hogy kibírják a megeről-
tető űrsétákat, és ha majd visszajönnek a Földre, 
akkor meg tudjanak állni a saját lábukon. A tor-
nagyakorlatok végzése azonban egyáltalán nem 
egyszerű egy olyan környezetben, ahol a mozgás 
nagyon könnyű. Többféle különleges eszközt is 
használnak, de a szobakerékpár és a futópad 
sem mindennapi: a bicikli pedáljába bele kell 
csatolni a cipőjüket nehogy elszálljanak, a futó-
padon pedig egy gumiszerű anyag húzza őket a 
pad felé, hogy azon fussanak ne pedig a levegő-
ben kalimpáljanak.

ALIG VAN SZABADIDŐ
Az űrállomás fedélzetén végzett munkában 

nemcsak tudományos és technikai kísérletek 
szerepelnek. Jelentős időt tesz ki az űrállomás 
folyamatos üzemeltetése és rendszeres ellenőr-
zése. A kikapcsolódásról is gondoskodnak az 
űrben, az űrhajósoknak időnként pihenniük 
„kell”, hogy később ismét jól menjen a munka. 
Az egyik leggyakoribb szabadidős tevékenység 
a Föld figyelése és fotózása a kupolából, s bár az 
űrhajósok olvashatnak, filmezhetnek, vagy tár-
sasjátékozhatnak is, sokszor inkább videokonfe-
renciás híváson keresztül órákon át beszélgetnek 
családtagjaikkal, vagy tartanak ismeretterjesztő 
órákat az űrhajózás iránt érdeklődő diákoknak. 

Diósi Árpád

Daniel Tani amerikai űrhajós hajat vág

Lebegve is lehet aludni

Frank De Winne belga űrhajós  
egy speciális futópadon
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Mit kell tudni a pingvinekről?
A pingvin egy szárnyas, ám repülni képtelen 

aranyos madárka, amely – mint tudjuk – mindig 
az alkalomhoz illően öltözik. A pingvinalakúak 
rendjének tizenhét faja az Egyenlítőtől a Déli-
sarkkörön túl is benépesíti bolygónkat, legtöbb-
jük a mérsékelt égövön él. A legnagyobb méretű 
a százötven centiméteres magasságot is elérő 
császárpingvin, de akadnak negyven centiméte-
res egyedek is – írja a Wikipédia.

Az adelie-pingvinek, amelyek a növényzet 
nélküli Antarktiszon, kegyetlen hidegben köl-
tenek, buzgó kőgyűjtők: falat építenek a fészek 
körül. De mivel nincs elég kő ahhoz, hogy min-
den pár kielégíthesse szépérzékét, szakadatlanul 
kirabolják egymást. A tolvaj a világ legártatla-
nabb arckifejezésével közeledik kiszemelt áldo-
zatához. Úgy tesz, mintha a vidéket csodálná. 
Amint azonban a fészek tulajdonosának figyel-
me lankad, a fickó lehajol, csőrével megragad 
egy kövecskét és elszalad. A meglopott azonnal 
a tolvaj után ered, mire minden „jó szándékú 
és hűséges” szomszédja ráront a kőkerítésre, és 
széthordja. Máskor meg két hajléktalant talál a 
lakásában, mire visszatér fürdőzésből.

A frakkos madarak gyakran a tojásokat is 
ellopják. De nem azért, hogy megegyék, hanem 

hogy kiköltsék. Mert csoszogó Chaplin-járá-

sukkal a föld legnépszerűbb állatai fantasztikus 
szülők, önfeláldozásuk legendás. Szabályosan 
váltják egymást költés közben. A kikelt fiókák 
gyámoltalanok, vastag dunyharuha fedi testü-
ket, és képtelenek felegyenesedni. A szülőknek 
hosszú és nehezen járható utat kell megtenniük, 
hogy a tengerben megfogják a csemetéknek 
szükséges élelmet. Amint a tollprémes sarjadé-
kok felnőnek, óvodába, majd iskolába mennek, 
ilyenkor már az egész kolónia gondozza őket.

Koplalóművészek
A királypingvinek az 50 fokos antarktiszi 

télben érkeznek meg költőhelyükre. Furcsán 
meghajolva menetelnek a hómezőn keresztül. 
Két lábuk között két bőrredőből álló költőtás-
ka van, mindegyikben egy-egy tojás. Mialatt az 
egyik házastárs a tengerben halászik, a másik 
a táskában költi a tojást. Amikor a hallal meg-
tömött szülő visszatér a tengertől, átveszi a to-
jást anélkül, hogy az a jeges talajjal érintkezne.  
A szárazföldön lakó császárpingvineknél a hím 
és a nőstény nem tudja gyakran váltani egy-
mást. Túl hosszú ugyanis az út a nyílt tengerig. 
Ezért az állatok a madarak között a legkiválóbb 
koplalóművészekké váltak. A pingvinpár két 
hónapig böjtöl, amíg a nász be nem fejeződik, 
és nincs meg a tojás. Akkor a hím a tojásokat 
költőtáskájába veszi, és további 63 napig éhezik. 
A nőstény addig sok-sok kilométert gyalogol a 

jégsivatagokon át, hogy telefalja magát. Csak a 
fióka kikelése után tér vissza az éhségtől össze-
kuporodott hímhez. Kereken három és fél kiló 
eleséget hoz magával a begyében, utána a fiókát 
átveszi a saját költőtáskájába. Az apa, aki cse-
metéjét először begyének váladékával táplálta, 
és testsúlyának egyharmadát elvesztette, most a 
tengerhez vándorol. Teleeszi magát, és három-
négy hét múlva friss eleséggel tér vissza.

Frakkos madarak

Híres pingvinek
Topi –Táncoló talpak (Happy Feet)
A császárpingvin-kolóniában minden 
pingvinnek ki kell alakítania saját, egye-
di dalát, hogy megtalálja lelki társát. 
Norma Jean és Memphis egymásra lel-
nek és tojást raknak. Minden rendben 
zajlik, mígnem egyszer Memphis elejti 
a tojást és kigurul a fagyba. A kibújó 
csibe, Topi botfülű lesz és képtelen az 
éneklésre. Ezzel indulhat is a tánc!

Pingu
A Pingu 1986 és 2006 között 
bemutatott gyurmafilmso-
rozat. Pingu imádnivaló, 
huncut kis pingvin, aki egy 
lépést sem tesz barátai és 
családja nélkül, hiszen így 
sokkal gyorsabban telik az 
idő, és senki sem marad ki 
a játékból.

Tudtad-e?
A pingvinek költőtelepeken élnek.  

A számtalan láb topogása gondoskodik 
arról, hogy a városban utak és utcák kelet-
kezzenek, amelyek egyik fészket összekö-
tik a másikkal és levezetnek a tengerhez. 
Mivel oly sokan és szorosan zsúfolódnak 
össze a szűk helyen, mint a szardíniák a 
konzervdobozban, a kolóniában minden-
napos a csetepaté. Verekednek udvarlás 
közben, csőrükkel és szárnyukkal püfölik 
egymást, ha két hím egy nőstényre vetett 
szemet, harcolnak a fészekhelyért, az ide-
geneket, akik nem tartják tiszteletben a 
lakótömb határait, durva erőszakkal ki-
penderítik. És persze rendszeresen meg-
lopják a szomszédjukat.
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A galambnagyságú, zömök alkatú lunda úgy 
fest, mint a pingvin kistestvére, amelyikre jókora 
sárga papagájcsőrt ragasztottak. Tulajdonkép-
pen ez a madár nászruhája, amelyet a párzási 
idényben ölt magára. Olyan mulatságosan is jár, 
mint a frakkos madár, de rokonság tekintetében 
még sincs semmi köze hozzá. Minden bizonnyal 
meghökkentő külseje, bánatos arckifejezése ma-
gyarázza, hogy sokan ismerik és kedvelik, bár 
kevesen látták természetes körülmények között. 
Télvíz idején többnyire parafa dugó módjára 
sodródik egyesével vagy párosával a lunda az 
Atlanti-óceán északi részén a szárazföldtől több 
száz kilométerre. Ahogy beköszönt a tavasz, 
ezrével tolonganak a part közeli vizekben. Kez-
dődik a nászidény. Vidáman lubickolnak a víz-
ben, jobban mondva szörföznek: gyorsan tolják 
magukat egyik hullámról a másikra, akár valami 
félig repülő, félig úszó hal. És közben a hímek a 
nőstényeket ostromolják: jobbra-balra kapkod-
ják a fejüket, egymáshoz dörzsölik, ütögetik a 
csőrüket. Ha a lundalánynak nem tetszik a pali, 
mérges kiskutya módjára morog, de ha kedvére 
való, dörmögő, surrogó hangon adja tudtára, 
hogy megköttetett a frigy. A fiatal pároknak oly-
kor maguknak kell fészket ásniuk, leginkább a 
szirtek fölötti, fűvel benőtt meredélyeken, bár ha 
egy mód van rá, inkább az üregi nyúl elhagyott 
tanyáját foglalják el. A lundaházasság egy élet-
re szól, még ha külön utakon járnak is néha, de 
minden tavasszal újra találkoznak a költőváros-

ban. Egyetlen tojásukon mindkét szülő felváltva 
kotlik, az élelemszerzés gondjait is megosztják. 
A madár bámulatos gyorsasággal merül a mély-
be kedvenc elesége, a homoki angolna után. 
Akár három percig is képes a víz alatt maradni, 
olykor csaknem 15 méteres mélységig is leeresz-

kedik. Szárnyait használja hajtómotorként, hogy 
elérje a zsákmányállat hatalmas csapatát.

A fészek bejáratánál sirályok és halfarkasok 
várakoznak az élelemmel hazatérő madárra, 
hogy elorozzák tőle a nehezen megszerzett fo-
gást. Sőt, ennél nagyobb baj is megeshet: időn-
ként csemetéjét is elragadják. Ezért a fiatal lunda 
éjjel, a legnagyobb titokban hagyja el a költő-
kamrát. Kitotyog az üregből, lemászik a szirten, 
vagy keres egy alkalmas elrugaszkodási pontot, 
és onnan veti bele magát a nagy ismeretlenbe. 
Ekkor még nem tud repülni, így úszva próbál 
még hajnalhasadás előtt minél messzebb kerül-
ni a sirályoktól.

A pingvin kistestvére, a lunda

Híres pingvinek
Cody Maverick – Vigyázz, kész, szörf!  
(Surf ’s Up)
Na, már most az a helyzet, hogy a pingvi-
nek nemcsak énekelni és táncolni tudnak, 
hanem bizony szörfözni is. A történet 
Dérvidéken játszódik, ahol is egy fiatal 
pingvin, Cody Maverick nem egészen úgy 
képzeli el a jövőjét, mint társai: minden 
álma, hogy példaképe, Nagy Zé nyomába 
léphessen és profi szörfös legyen.

(Forrás: háziállat.hu, fmc.hu)

Tudtad-e?
A lunda csőrében és garatjában hátra-

felé irányuló tüskék vannak, így egyszerre 
több angolnát is meg tud tartani benne. 
Ilyenkor kell a leginkább ébernek lennie.

A Madagaszkár pingvinjei
Na, őket aztán senkinek sem kell bemutatni:  
Kapitány, Rico, Kowalski és Közlegény a Madagaszkár című 
animációs filmnek köszönhetően lettek népszerűek.
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Mikszáth Kálmánt a magyaróráról már is-
merhetitek. Sokat foglalkozott a dzsentrikkel a 
regényeiben. A dzsentrik olyan nemesek voltak 
a 19. században, akik elszegényedtek. A leg-
több esetben ezek a nemesek saját maguknak 
köszönhették az elszegényedésüket, ugyanis 
elkártyázták, elszerencsejátékozták a családi 
vagyon. Mikszáth egyik regénye, A Noszty fiú 
esete Tóth Marival című, egy dzsentri fiú és 
egy gazdag leány szerelméről szól. Ez a törté-
net a valóságban Bácskossuthfalván játszódott. 
Ungár Piroska egy gazdag zsidó lány volt, míg 
Szemző Gyula egy lecsúszott dzsentrifiú, aki 
főleg a lány nagy hozományára hajtott.

A történet egyik középpontja a bácskos-
suthfalvai Ungár család. Az első Ungár Bács-
kossthfalván Ungár Moizes volt, aki igen sze-
gényesen élt. Nem sokkal később az Ungárok 
állattenyésztéssel kezdtek foglalkozni, amiből 
meg is gazdagodtak. A maguk idejében a leg-
gazdagabbak voltak a faluban. Több házuk is 
volt a helységben, ahol szegényebb sorsú zsidó 
családok is laktak. Ezenkívül több ezer hold 
föld és több millió pengő volt a tulajdonukban. 

Egyesek szerint azonban ennek különleges tör-
ténete van, miszerint az egyik Ungár földet bé-
relt a Tisza mentén, majd egy áradás miatt gá-
tat emelt a visszavonuló víznek, így egy sekély 
tó keletkezett, ahonnan mázsaszámra emelték 
ki a tiszai halakat. A befolyt pénzből földet vet-
tek az elszegényedett moravicai dzsentriktől. A 
történetet semmi sem támasztja alá. A legva-
lószínűbb az, hogy csak egy falusi legendáról, 
anekdotáról van szó. Az Ungárok mérhetetlen 
vagyona valószínűleg az ügyes gazdálkodásból 
gyűlt össze. Legelőket béreltek, ahol az eladásra 
szánt jószágok legelni tudtak, majd az idő mú-
lásával Moizes ezeket a földeket, legelőket meg-
vásárolta. Az ő fia volt Benjámin. Apját nem 
ismerhette, hiszen elhunyt, míg ő csecsemő 
volt. Benjámin tovább vitte apja örökségét, és 
tovább gyarapította a család vagyonát – elindí-
totta a családot a polgárosodás útján. Benjámin 
fia volt Ungár Lajos, akit a bácskossuthfalviak 
az Ungárok közül a legnagyobb gazdának tar-
tanak. Földjei hatalmas területeken terültek el. 
Az Ungárok több száz embert foglalkoztattak, 
ezért a falu gazdaságának egyik legmeghatáro-
zóbb családja voltak.

Az Ungárokkal szemben a Szemzők nemesi 
felmenőkkel rendelkező család voltak. Az első 
Szemző a 19. században jöhetett Bácskába, ő 
volt Kamjonkai Szemző János. Házastársa az 
apatini Glatz Erzsébet. Tizenegy gyermekük 
született. A tizenegyedik gyermek Szemző 
Mátyás, akiből országgyűlési képviselő lett. 
Az ő fia az a Szemző Gyula, aki bajai főispán 
volt. Balszerencséjére nem amiatt emlékeznek 
rá, hogy milyen sikeresen töltötte be főispáni 

tisztségét, hanem hanyag életmódja, s az elhí-
resült szerelmi története miatt. Szorult helyzet-
be keveredtek ebben az időszakban a Szemzők. 
Hiszen pazarló életmódjuk egyre több és több 
adósságba sodorta a családot. Kézenfekvő 
megoldásnak bizonyult az elszegényedett ne-
meseknek az Ungár lány. Ugyanis Piroska be-
leszeretett a nőcsábász Gyulába. Azt azonban 
a mai napig nem lehet tudni, hogy melyik tet-
szett jobban a Szemzőknek; a lány vagy a vele 
járó hozomány.

Mi a hozomány?
A hozomány olyan tulajdon, amit egy 

leány a családjától kapott, és azt a házas-
ságával kapja azért, hogy könnyebb legyen 
a fiataloknak a közös élet kezdése. Minél 
gazdagabbak voltak a lány szülei, annál 
nagyobb volt a hozomány.

A szemző fiú esete Ungár Piroskával

Szemző Gyula

A történet egyik helyszíne Bácskossuthfalván
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Már ismerjük a két családot, szeretném 
bemutatni, hogyan találkoztak. A 20. század 
elején egy különös szerelemre terelte az egész 
Kárpát-medence figyelmét az az Ungár Lajos, 
aki a dzsentrit kitessékelte a házából. Szemző 
Gyula és Ungár Piroska egy bálban találkozott, 
Zomborban vagy Budapesten, nem tudjuk 
pontosan. A szájhagyomány szerint szerelem 
volt első látásra. Innentől kezdve a Szemző 
legény az Ungár lányt környékezte, ami az 
apának nem nagyon tetszett. Hiszen hová 
gondolnak a fiatalok?! Piroska egy zsidó lány, 
Gyula pedig katolikus dzsentri. A fiú négy-

szer kapott kosarat a lány apjától, s nem bírt 
tovább az érzéseivel, a vágyaival, ezért egyik 
este megszökött Piroskával. A fiatalok egészen 
Bécsig jutottak, ahol az öreg „titkos ügynökei” 
lefülelték a szökevényeket. A Szemző család 
odaállt Ungár Lajos elé, és azt mondták neki, 
hogy a történteken már csak a házasság segít. 
Az öreg zsidó rábólintott, kitűzték az esküvő 
napját, azonban amikor a násznép a házukhoz 
ért, ott csak Piroska apját találták. Ő pedig azt 
mondta, a házasságból nem lesz semmi, min-
denki takarodjon a házából. Az esetet több, 
Kárpát-medence-szerte ismert napilap is kö-
zölte. Köztük az akkor még fiatal Ady Endre is 
megírta, a Nagyváradi Napló 1901. július 21-ei 
számában.

„Olvastak önök bizonyára az öreg Ungár 
esetéről. Kemény, öreg bácskai zsidó. Mellékesen 
milliomos, s egy szép leány apja. Az öreg Ungár 
leányát elszöktette egy kopott firtli, egy húsz 
éves dzsentri gyerek. Egész Bécsig elszökött a 
szerelmes pár. Bizonyosan jól mulattak az úton. 
Tovább azonban nem mehettek. Az öreg lefülel-
te őket, s a leányt visszahozta. A leányszöktető 
ifjonc megkopott rokonai körülvették az öreg 
Ungárt.

– Ezen már csak házasság segíthet.
Egyidejűleg pedig barátkozni méltóztattak az 

eddig lenézett „szemtelenül meggazdagodott zsi-
dóval”. Az öreg aztán kitűzte az esküvő napját. 
Megjelentek a leendő büszke dzsentri atyafiak, 
akik a millióért hajlandók voltak egy zilált vallási 
viszonyokban leledző menyecskét is akceptálni.

Mikor pedig együtt volt már a díszes nászko-
szorú, megjelent az öreg kemény Ungár, s oda-
dobta elibük a lánya gyönyörű selyemruháját, s 

mondta a maga paraszti nyelvén, de körülbelül 
ezt:

– A millióval nem vagyok hajlandó restau-
rálni a dzsentrit. A leányom külföldre utazott.  
A kapu nyitva van...

Kár, hogy ezt az esetet nyilvánosságra hozták. 
Az öreg Ungár házi ügye volt. De ha már beszél-
nek róla, nem szabad ki nem mondani, hogy az 
öreg Ungár kemény ember, de okos ember is...”

Ennek hatására írta Mikszáth Kálmán  
A Noszty fiú esete Tóth Marival című regényét, 
ami nyilvánvaló, hogy ezt az esetet dolgozza 
fel. Később, akármennyire is ellenezte az öreg 
Ungár, a fiatalok vágya beteljesült. Piroska bete-
ges lett a történteket követően, orvoshoz vitték.  
A topolyai Hadzsy doktor pedig azt tanácsolta,  
hogy az apa engedje a házasságot. Mert ha nem 
engedi, akkor Piroska pszichikai betegsége  
tovább fog erősödni.

A fiatalok házassága azonban nem sokáig 
működött, 1915. január 12-én elváltak, majd rö-
vid időn belül ismét összejöttek. A történtek ha-
tására nem sokkal később Piroska anyja, Weiss 
Flóra megmérgezte magát. A pár tényleges válá-
sa után Piroska közös gyermekükkel Budapest-
re költözött, ahol trafikosként próbált megélni. 
Családja a számukra szégyenteljes történet miatt 
kitagadta.

A Szemző–Ungár szerelem olyan volt a ko-
rabeli napilapokban és pletykalapokban, mint a 
mai celebek eseményei. Mindenki róluk beszélt. 
Sajnos azonban a valóságban szomorú vége lett 
a történetnek. A történelem vasfoga eldarálta ezt 
a szerelmet.

Német Klaudió
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Kezdjük azzal, hogy a régi időkben a várak 
ostromlásakor gyakorlat volt a várvédők kiéhez-
tetése. Az ostromlók körbezárták az erődítményt, 
és megvárták, amíg a várfalak mögött levő vé-
dőknek elfogyott az élelmük. Így kevesebb vér 
folyt. Ez többnyire eredményes taktika volt. 
Legalábbis akkor, ha a várvédők nem halmoztak 
elég készletet, az ostromlók pedig folyamatosan 
tudták biztosítani az ellátmányt. Szóval várak 
esetében a régi időkben ez működött. Aztán 
sokkal később megpróbálták ugyanezt egy ha-
talmas, több szigetből álló országgal is. Konkré-
tan Nagy-Britanniával, a második világháború 
idején.

A kizsákmányolás átka
Brit Birodalom volt a neve annak az óri-

ási területnek, amelynek rengeteg országa 
Anglia, majd az Egyesült Királyság gyarma-
ta volt, vagy valami más formában volt neki 
alárendelve. Ez a birodalom a 20. század első 
felében élte fénykorát, amikor mind terület-
nagysága, mind a népesség alapján a világ 
egynegyede tartozott ide. Mindezt Anglia 
birtokolta. Ami ezeken a területeken elvihető 
volt, azt az angol el is vitte. Akár nyersanyag-
ról, akár bányakincsről, akár élelmiszerről 
volt szó. Ehhez hatalmas hajórajra volt szük-
sége. Kereskedelmi hajókra azért, hogy cipel-
jék a rengeteg cuccot, hadihajókra meg azért, 
hogy helyrerakják azokat, akik netalán nem 
egyeznek azzal, hogy az angol mindent el-
visz. A gyarmatok évszázados kizsákmányo-
lása révén Anglia alaposan megtollasodott. 
Ugyanakkor függővé vált a gyarmatokról 
érkező árutól, különösen az onnan származó 
élelmiszertől. A brit szigeteken ugyanis csak 
töredéke termett meg annak, amit az angolok 
megettek.

Most tegyünk egy-két nagy lépést az idő-
ben! Küszöbön a második világháború, ennek 
veszélye szinte tapintható, és a levegő is már 
évek óta lőporszagú. A két nagy (leendő) el-
lenség Németország és az Egyesült Királyság. 
A gyarmatok nélküli, csekély nyersanyagtar-
talékkal rendelkező németek és a negyed világ 
felett uralkodó angolok, akik mindent más-
honnan hoztak. Ha megszakad az összekötte-
tés a gyarmatokkal, bajban lesznek. Csakhogy 
a Brit Birodalmon belüli áruforgalmat eddig 
még senki sem tudta aláaknázni. Azért, mert 
ahhoz annyi hajóra lett volna szüksége, mint 
amennyi a briteknek volt, másnak pedig nem. 
Aztán, amikor már nyilvánvaló volt, hogy a 
két nagyhatalom hajba kap, Hitler, a németek 
vezére gondolt egyet, és megpróbálta. Elővet-
te a tengeralattjárót, vagy ha úgy tetszik, a bú-
várhajót. Persze, nem ilyen gyorsan.

Fegyverkezés és a farkasfalkák
Az első világháborút lezáró egyezmények 

sok mindent megtiltottak Németországnak, 
így tengeralattjárókat sem gyárthatott. Amikor 
azonban Hitler hatalomra került, semmibe vette 
a tilalmakat, és elkezdte gyártani búvárhajóit.  
A német hadvezetés szerint ezek a járgányok al-
kalmasak voltak arra, hogy tengerfenékre küld-
jék az Egyesült Királyságba árut szállító hajókat. 
És ha ez bekövetkezik, az önellátásra 
képtelen angoloknak nem lesz mit ap-
rítaniuk a levesbe. Sőt, ha eltart a zár-
lat, levesre sem futja nekik.

A német hadvezetés elsődleges 
célja az volt, hogy a tengeralattjárók 
elvágják a Nagy-Britanniát a világgal 
összekötő tengeri útvonalakat, és fo-
lyamatosan pusztítsák a kereskedelmi 
hajókat. Hamar belátták, hogy ha az 
angliai kikötők küszöbén magányos 
búvárhajók várják be az áruszállító-
kat, akkor kevés hajót lőnek ki. Ezért 
kialakították az úgynevezett farkasfal-
kákat.

Ez abból állt, hogy az angol par-
toktól távoli vizekre küldték a tenger-
alattjárókat, és amikor a magányosan 
kószáló járgány észrevette a hajókara-
vánt – a konvojt –, akkor ezt jelentette 
a főhadiszállásnak, az pedig további 
hajókat küldött abba a térségbe. Ami-
kor elegendő támadó hajó jött össze, 
megkezdődött a támadás. Ez előre ki-
dolgozott terv szerint történt, a keres-
kedelmi hajók nemigen menekülhet-

tek, a tengeralattjárók pedig módszeresen lőtték 
ki a torpedóikat, és küldték a tengerfenékre a 
hajókat. Tartott ez mindaddig, amíg volt hajó 
a konvojban, vagy el nem fogytak a torpedók, 
esetleg megcsappant az üzemanyagkészlet...

Az akkori tengeralattjárók ugyanis többnyire 
a felszínen haladtak dízelmotorjaikkal, és csak 
akkor merültek alá, amikor komolyra fordultak 
a dolgok, ekkor akkumulátorral üzemeltették a 
hajót.

Egy hatalmas szigetország kiéheztetése
A háborúk történetében atlanti csataként emlegetik a német tengeralattjárók és 

a szövetségesek tengerészete hat évig tartó ütközetsorozatát

A Liberty hajótípus

Egy mélyvízi bomba robbanása
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Válaszlépések
Kezdetben a német tengeralattjárók ir-

galmatlanul megtépázták a rajkaravánokat, a 
szállítóhajók úgy süllyedtek, mint ahogy a fáról 
hullik a férges. Csakhogy az angolok sem ültek 
ölbe tett kézzel, amikor pedig már Amerika is 
belépett a háborúba, a búvárhajókra egyre na-
gyobb veszélyek fenyegettek.

Az amerikaiak ekkor fejlesztették ki a Liber-
ty hajótípust. Förtelmes járgány volt, rossz volt 
ránézni. Ez a szállítóhajó azonban nem az idő- 
és munkaigényes szegecseléssel készült, hanem 
a sokkal gyorsabb és egyszerűbb hegesztéssel. 
És amikor az amerikai hajóipar alaposan rá-
kapcsolt ezek gyártására, többet készített, mint 
amennyit a német el tudott süllyeszteni. De volt 
még. A szövetségesek arra törekedtek, hogy mi-
nél nagyobb konvojokat állítsanak össze, hogy 
ne lehessen minden hajót kilőni, valami majd-
csak megérkezik Nagy-Britanniába.

A tengeralattjárók elleni hadviselés pedig fo-
lyamatosan gazdagodott újabb fejezetekkel. Ezek 
egyik fontos momentuma volt, amikor a britek 
megszerezték az Enigmának, a németek titko-
sító gépének a kódkönyveit. Így megtudhatták, 
hol fognak támadni a farkasfalkák, és kivárták 
őket. A nagy konvojokat gyors hadihajók követ-
ték, amelyek tengeralattjárók megsemmisítésére 
alkalmas fegyverrel rendelkeztek. Ezek közül 
elsősorban a mélyvízi bombák voltak hatásosak. 
Egyszerű robbanószerkezetről van szó, amely 
előre beállított mélységen lép működésbe.

Ugyancsak a konvojok védelmét szolgálták 
a kis méretű repülőhordozók, az úgynevezett 
zsebhordozók. Ezek rendkívül veszélyesek vol-
tak a tengeralattjárókra, hiszen a repülő nagy 
távolságból megláthatta a kémlelő búvárhajó 
periszkópját, azt az optikai műszert, amelynek 

segítségével körül lehetett nézni a víz alatt, anél-
kül hogy megmutatkoztak volna a felszínen.  
A farkasfalkák életét tovább keserítette a repü-
lőgépekre szerelhető radar. Ennek segítségével 
a repülők már szinte vadásztak a búvárhajókra, 
így azok egyre kevesebbet mutatkoztak. Feltétle-
nül meg kell említeni, hogy az angolok képesek 
voltak úgymond huszárosan fellépni a tenger-
alattjárókkal szemben. Mivel azok lassan merül-
tek, előfordult, hogy a konvojt kísérő rombolók 
meg fregattok elkapták őket, mielőtt elég mélyre 
kerültek volna. Ilyenkor a hajó egyszerűen el-
gázolta a tengeralattjárót. Az ütközéstől a rom-
bolónak nem kellett tartania, hiszen orrtőkéje 
meg hajógerince sokkal szilárdabb volt, mint a 
tengeralattjáró burkolata.

„Illatfelhő” az acélkoporsóban
A kívülálló azt hiszi, hogy a tengeralattjárók 

a láthatatlanságuk miatt biztonságból támad-
hattak, és nemigen leselkedett rájuk veszély. 
Ez téves elképzelés. A tengeralattjáró valójában 
rendkívül sérülékeny járgány volt. Meg a fizika 
is ellene szólt. Amikor például közelében rob-
bant egy mélyvízi bomba, a robbanás olyan lö-
késhullámokat gerjesztett, amelyek meglazítot-
ták a hajó lemezelését. A repedéseken beömlött 
a víz, és amikor mélyebbre süllyedve menekülni 
próbált, a növekvő nyomás hatására még több 
víz hatolt be. Ilyenkor a felszínre kellett emel-
kedniük, ott pedig ágyútűz zúdult rájuk.

Aztán... Készüljetek fel, ez most meredek 
lesz!

A tengeralattjáró rendszerint hetekig úton 
szokott lenni, vízkészlete pedig kevés volt.  
A tisztálkodás többnyire tessék-lássék szinten, 
tengervizes szivaccsal történt. Ruhaváltásra nem 
volt sok lehetőség, a borotválkozás nem volt kö-
telező. És most jön a java... A vécét csak felszínre 
kerülve lehetett kiüríteni, míg víz alatt haladtak 
addig a magasabb külső nyomás miatt nem le-
hetett. Szóval ideig-óráig halmozták, miközben 
szellőztetés nem volt. Van még, de ez is elég.

Bár a történelmi beszámolók a német ten-
geralattjárók sikereivel vannak tele – a szövet-
ségesek veszteségei 2400 kereskedelmi és 170 
hadihajó – a számadatok nem csak erről szól-
nak. Az 1939-től 1945-ig tartó atlanti csatában a 
németek több mint ezer búvárhajót vetettek be, 
ezek közül 783 semmisült meg, ami több mint 
harmincezer tengeralattjárós életét követelte.  
A háború során ennek a fegyvernemnek voltak 
a legnagyobbak a veszteségei, meghaladták a 75 
százalékot. Ez azt jelenti, hogy négy tengeralatt-
járós közül három ott hagyta a fogát.

És ha Nagy-Britannia nem is dúskált földi 
javakban, a kiéheztetésére tett kísérlet kudarcot 
vallott.

Buzás MihályA támadásra kész légi megfigyelő

A szőnyegbombázásra szolgáló „sündisznó”
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Karácsonyi dalok
Az idei karácsony sem múlhat el karácsonyi dalok nélkül. Az alábbi-

akban néhány új karácsonyi dalra hívjuk fel a figyelmedet, hogy ünnepi 
hangulatba hozd magadat és szeretteidet.

Shawn Mendes és Camila Cabello

Shawn Mendesszel mostanában egyfolytában történik valami. Nemrég 
ugyebár azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy Justin Bieberrel készí-
tett közös dalt, emellett viszont dokumentumfilmet, koncertfilmet és új 
lemezt is kiadott, Wonder címmel. A lemezről nemrég a Look Up at the 
Stars című dallal hozakodott elő, amelyet a kedveséhez Camila Cabellóhoz 
címzett. Shawn Mendes a filmjében arról is beszél, hogy minden szerel-
mes dalt neki ír. A dal a karácsonyi hangulatot idézi, de ha ez nem lenne 
elég, Camila Cabellóval az ünnepek kedvéért átdolgoztak egy ismert ka-
rácsonyi dalt a The Christmas Songot, amelynek bevételt jótékony célokra 
fordítják, egy segélyszervezetet támogatnak vele, mert segíteni jó.

Robbie Williams karácsonya

Robbie Williams tavaly jelentette meg a The Christmas Present című 
dupla lemezét. Ez lett a tizenkettedik szólóalbuma, egyben az első kará-
csonyi lemeze. Néhány dal kapcsán sztárokkal dolgozott együtt, egyebek 
között Rod Stewarttal, Bryan Adamsszel, Jamie Cullummal, sőt Tyson 
Fury bokszolóval is. A The Christmas Presentet több éves hallgatás után 
adta ki, azelőtt 2016-ban jelentkezett lemezzel. Robbie Williams azonban 
az idén is karácsonyi hangulatban van, ezért bővíti a dupla albumát. Ehhez 
kapcsolódóan nemrég a Can’t Stop Christmas című dallal hozakodott elő, 
amellyel a járványügyi helyzetre reflektál és azt üzeni, hogy a karácsonyt 
semmi sem állíthatja le. Egyébként Robbie Williamsről azt rebesgetik, 
hogy zenekart készül alapítani, de ő maga már csak DJ-ként lenne aktív.

A karácsony királynői

Mariah Careynek sikerült elérnie azt, hogy sokaknak ő jusson eszébe 
karácsony tájékán. A negyedik lemezét, egyben az első karácsonyi albu-
mát, a Merry Christmast 1994-ben jelentette meg. Ezen egyebek között az 
All I Want for Christmas Is You című dala is hallható és innentől már nem 
volt megállás. Azóta is ez az egyik legismertebb karácsonyi dal. Mariah 
Carey 2010-ben kiadta a második karácsonyi albumát, Merry Christmas 
II You címmel, de az idén sincs karácsony Mariah Carey nélkül. Ezút-
tal viszont Ariana Grandéval és Jennifer Hudsonnal társult az Oh Santa! 
című karácsonyi dal kedvéért, amely a Mariah Carey’s Magical Christmas 
Special című karácsonyi matinéjához készült.

Családias karácsony

Carly Rae Jepsen is szereti a karácsonyt, ezért beállt a karácsonyi da-
lok készítőinek sorába. Még októberben kiadta az It’s Not Christmas Till 
Somebody Cries című dalt, amelyhez nemrég családias hangulatú videó-
klip is társult. A kanadai énekesnő tavaly jelentkezett a Dedicated című 
negyedik lemezével, amelyet idén egy ún. B-oldallal bővített ki.

Összeállította: L. M.

Shawn Mendes és Camila Cabello

Robbie Williams

Ariana Grande, Mariah Carey és Jennifer Hudson

Carly Rae Jepsen
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Filmek ihlette különlegességek
A filmek megihlethetik az embereket, játékok készülnek történetük alapján, figurák a karakterekről, mindenféle használati- és dísztárgyak és még 

rengeteg egyéb. Az alábbiakban olyan különlegességekre térünk ki, amelyeket filmek ihlettek meg, vagy legalább közük van filmekhez is.

Gyurmafigurák akcióban

Victor Haegelin animációs rendező kis stop motion remekeket 
készít gyurmafigurákból. A filmvilágtól megihletődve legutóbb 
Quentin Tarantino rendezőt állította be főszereplőként, majd pe-
dig úgymond elszenvedtette vele mindazokat a kegyetlenségeket, 
amelyeket a filmbéli karakterei. Mivel az alkotását sokan dicsér-
ték, a sikeren felbuzdulva egy újabb gyurmakisfilmet készített. A 
téma ezúttal a Mission: Impossible, a főszereplő pedig Tom Cruise 
gyurmaverziója. Victor Haegelin alkotótársakkal dolgozott, egyi-
kük Martin Flechtner volt, és akárcsak Tarantinót, Tom Cruise-t is 
Coralli Grieu alkotta meg. A gyurma Tom Cruise, illetve az általa 
megformált karakter, Ethan Hunt a filmszösszenetben akciójele-
neteket hajt végre, Victor Haegelin sorra vett néhány briliáns kasz-
kadőrmutatványt. Egyébként Victor Haegelin prágai filmes tanul-
mányai során kedvelte meg ezt a technikát, a saját bevallása szerint 
pedig nagyon szeret a tárgyaknak életet adni egészen hétköznapi 
helyszíneken.

Bébi Yoda kék sütije
Az elmúlt időszakban a Star Wars rajongókat a The Mandalorian 

második évada tartotta lázban, a sorozat egyik legkedveltebb karak-
tere pedig mindenképpen Bébi Yoda. Amire mindenki felfigyelt, az 
a kék macaronnak tűnő süti, amit az iskolások közé behelyezett Bébi 
Yoda majszolgat miután az Erő segítségével ellopta egy gyerektől, 
aki nem akart neki adni a csemegéből. Jon Favreau, a The Mandalo-
rian tévésorozat fő kreátora egy online szakácsműsorban szerepelt, 
amelyben egy szakáccsal el is készítették az édességet. Jon Favreau 
többek között azt is elárulta, hogy azért lett kék a süti színe, mert 
ezzel a Star Wars-univerzum legismertebb italára, a fiatal Luke által 
is előszeretettel szürcsölgetett kék tejre akartak utalni. Ennek is a 
receptje fellelhető a világhálón, egyébként rizstej, tápióka liszt, kék 
pillangóborsó-tea, gyömbérgyökér, cukor, őrölt cardamon és sze-
recsendió kell hozzá. A kék süti kapcsán Jon Favreau azt mondta, 
hogy nem törekedtek az ízre, csak a kinézetére, mert filmes kellékről 
van szó, de most már tudja azt, hogy a rajongók nagyon szeretik. 
Valójában Jon Favreau előszeretettel hódol a kulináris élvezeteknek, 
saját főző műsora is volt és rendezett is szakácsos filmet, A séf cím-
mel. Tavaly egyébként Star Wars: Galaxy’s Edge: The Official Black 
Spire Outpost Cookbook címmel Csillagok Háborúja szakácskönyv 
jelent meg, igazi Star Wars-ínyenceknek.

Titanic II.
A Titanic katasztrófáját manapság is kutatják, a tragikus eset és a 

hajó története pedig sokakat megihlet. Clive Palmer dúsgazdag auszt-
rál üzletember a fejébe vette, hogy felépítteti az óceánjáró hasonmását. 
A projektumot 2012-ben tették hivatalossá, száz évvel a Titanic elsüly-
lyedése után. A Titanic II. azóta is épül, a tervek szerint pedig 2022-ben 
bocsátanák vízre. A hajó megépítésének ötlete valójában azután jött, 
hogy James Cameron rendező 1997-ben bemutatta a Leonardo DiCap-
rio és Kate Winslet főszereplésével készült Titanic című filmet, amely 
óriási sikert ért el. Az eredeti tervek szerint a Titanic II. az eredeti hajó 
kívül-belül pontos mása lesz, beleértve a törökfürdőt, a főlépcsőházat, 
az edzőtermeket, az éttermeket és kávézókat, a kabinokat, valamint az 
Oscar-díjas filmben is többször látható nagy báltermet is.

Összeállította: L. M.
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Az első Harry Potter-könyv 1997-ben jelent meg, az első film pedig 
2001-ben. J. K. Rowling sorozata és a könyvek alapján készült filmek, a 
szereplőkkel, a színészekkel együtt azóta is töretlen népszerűségnek ör-
vendenek, az új generációk körében is, a könyvsorozatot pedig tavaly a 
legjobb száz közé sorolták. Habár az utolsó Harry Potter-filmet, a Halál 
ereklyéi második részét 2011-ben mutatták be, azóta is létrehoznak a tör-
ténethez köthető újdonságokat, például játékokat vagy élményparkokat. 
Harry Potter a Broadwayt is meghódította és beköltözött az iskolákba, a 
könyveket ugyanis házi olvasmánynak is ajánlják. Filmkiágazások is ké-
szültek, immár a saját útját járja a 2016-ban bemutatott Legendás állatok 
és megfigyelésük, amelynek a második részét, a Legendás állatok: Grindel-
wald bűntetteit 2018-ban láthattuk, de további részek is várhatóak.

A Harry Potter-filmekben számos ismert színész fordult meg, például 
John Cleese, Robbie Coltrane, Warwick Davis, John Hurt, Alan Rickman, 
Kenneth Branagh, Gary Oldman, David Thewlis, Emma Thompson, He-
lena Bonham Carter, Ralph Fiennes, David Tennant és Robert Pattinson 
is. A főbb karaktereket Daniel Radcliffe, Rupert Grint és Emma Watson 
játszotta.

Daniel Radcliffe tíz év körüli volt, amikor Harry Potterré változhatott. 
A szerepe megformáláshoz kapaszkodót a David Copperfield című tévé-
film adott neki, amelyben azelőtt szerepelt, hiszen a Harry Potter-film ké-
szítői is ebben figyeltek fel rá. A színész a a Harry Potter-filmek befejezése 
óta is igyekszik melegen tartani a filmes karrierjét, közben megjelenni 
tévében és a színpadon is. Ebben az évben mindháromra nyílt lehetősége. 
Főszereplőként láthatjuk az Escape from Pretoria című filmben, vendég-
ként jelent meg az Unbreakable Kimmy Schmidt című sorozat különki-
adásában, a színházban pedig az Endgame című produkcióban játszik.

Harry Potter jó barátja Ron Weasley. Az őt alakító Rupert Grint nyil-
ván sokkal bevállalósabb, mint a karaktere, hiszen eleve a Harry Potter-
sztori rajongójaként céltudatosan akart bekerülni a filmbe, és úgy hívta fel 
magára a figyelmet, hogy ebbéli vágyát elrappelte. Mostanában a Servant 
című sorozatban szerepel, de azt se feledjük, hogy Ed Sheeran Lego House 
című dalának videoklipjében is láthatjuk.

A roxforti hármashoz tartozik még Hermione Granger, akit Emma 
Watson formázott meg. Az elmúlt években Emma Watson filmes karri-
erje is fellendülőben van. Láthattuk a Noé című filmbe, A szépség és a 
szörnyetegben Belle-ként, A körben Tom Hanks mellett, tavaly pedig a 
Kisasszonyokban. Annak idején Emma Watson a Harry Potter-film meg-
hallgatásán a magabiztosságával és a földhözragadottságával nyűgözte le a 
film készítőit, akik pont ilyennek képzelték el Hermionet is.

A Harry Potter-történetek más karakterei is a rajongók szívéhez nőt-
tek, például Ginny Weasley, akit Bonnie Wright játszik, vagy Cho Chang, 
aki Katie Leung formáz meg, de ha már Hermioneról beszélünk, elen-
gedhetetlen szólnunk Luna Lovegoodról is, akit J. K. Rowling gyakran 
úgymond anti-Hermionenek jellemzett. Luna Lovegood először a Harry 
Potter és a Főnix Rendjében tűnt fel. A karaktert Evanna Lynch formázta 
meg, aki ugyan egészségügyi gondokkal küzdött, de óriási Harry Potter-
rajongóként leveleket írogatott J. K. Rowlingnak. Az írónőnek ennek elle-
nére állítólag nem volt tudomása arról, hogy Evanna Lynchet meghallga-
tásra hívták. Evanna Lynch egyértelműen meggyőzte a film készítőit, akik 
azt mondták róla, hogy mások is el tudták játszani Luna Lovegoodot, de 
Evanna egyenlő Lunával.

Luna kapcsán Neville Longbottomról is szót ejthetünk, aki a sorozat 
komikus figurájának számít, de akárcsak a karakter, az őt megformáló 
Matthew Lewis is nagy változásokon ment keresztül. A kerekarcú kisfi-
úból szemrevaló fiatalember lett, nem is csoda, hogy egyre komolyabb 
szerepeket is kap.

Végül nem hagyhatjuk ki Draco Malfoyt, a Harry Potter-filmek rossz-
fiúját sem, akit Tom Felton játszik. A színészt annak idején Harry Potter 
és Ron Weasley szerepére is meghallgatták, de inkább a tökéletes Dracót 
látták meg benne. Tom Felton filmes karrierje azóta is felfelé ível és zené-
vel is foglalkozik.

Összeállította: L. M.

Töretlen népszerűség

Evanna Lynch és Emma Watson

Daniel Radcliffe és Rupert Grint

Matthew Lewis és Tom Felton
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Bad Bunny a legnépszerűbb
A Spotify az idén is elkészí-

tette a legtöbbet hallgatott elő-
adók és dalok listáját. Tavaly az 
előadók közül a legnépszerűbb 
Post Malone volt, az idén pedig 
Bad Bunny lett, akit Drake és  
J Balvin követ. A legnépsze-
rűbb női előadónak Billie Eilish 
bizonyult. A leghallgatottabb 
dalok listájának győztese The 
Weeknd Blinding Lights című 
zeneszáma, a második helyre 
Tones And I Dance Monkey 
című dala került, a harmadik 
helyen pedig Roddy Ricch The 
Box című dala végzett. A leg-
népszerűbb albumok között is 
Bad Bunny nyert a YHLQMD-

LG című kiadványával. Érdemes megnézni a Spotify ún. örökranglistáját is. 
A szolgáltatás történetében a legtöbb streameléssel Drake büszkélkedhet, a 
második helyen Ed Sheeran áll, a harmadikon pedig Post Malone. Minden 
idők legtöbbet lejátszott dala Ed Sheeran Shape Of You című zeneszáma, 
az egy nap alatt legtöbbször lejátszott dalok kategóriájában Mariah Carey 
All I Want For Christmas is You dala a rekordtartó, amit a Wham! Last 
Christmas című zeneszáma követ.

Újdonság a Ghiblitől

Earwig and the Witch címmel érkezik a Ghibli stúdió új 
alkotása. Az Earwig and the Witch mérföldkőnek számít, hi-
szen ez a Ghibli első számítógéppel animált, 3D-s alkotása, 
de a készítőknek a technikai újítások ellenére is feltett szán-
dékuk továbbvinni a stúdió szellemiségét. Az alkotás rende-
zője Gorō Miyazaki, Hayao Miyazaki fia, de a legendás hírű 
apuka is részt vett a munkálatokban. Érdekesség, hogy a fil-
met a 2011-ben elhunyt Diana Wynne Jones könyve alapján 
készítették, az angol írónő egy másik regénye ugyanis koráb-
ban a szintén Ghibli stúdióban készült A Vándorló palotát 
inspirálta.

A hírnév ereje

Talán nem túlzás azt állítani, hogy a BTS a világ legnép-
szerűbb fiúcsapata. A BTS körül mindig történik valami, 
ezért elengedhetetlen szót ejteni róluk és nem csupán azért, 
mert sorra döntenek meg mindenféle rekordokat. Ezúttal ar-
ról van szó, hogy a népszerűségükre az országuk vezetősége 
is reagált. Úgy tudni, hogy a koreai országgyűlés bejelentette 
a hosszú idő óta hatályban lévő, a kötelező katonai szolgálat-
ról szóló törvény módosítását. Eddig minden férfinak 30 éves 
korára kétéves kötelező katonai szolgálatot kellett teljesítenie, 
azaz 28 éves korukig ezt el kellett kezdeniük. A módosított 
törvény értelmében viszont azok, akik a munkájukkal nagy-
ban hozzájárulnak az ország hírnevéhez, 30 éves korukig 
kezdhetik meg a katonai szolgálatot. Erre a BTS volt hatással, 
mert a zenekar sikere a koreai gazdaságon is lendít, a csapat 
legidősebb tagja Jin, azaz Kim Seok-jin pedig nemrég töltötte 
be a 28. életévét. A hadkötelezettség kérdése egyébként pa-
rázsvitát váltott ki az országban.

Nincs karácsony Kevin nélkül!

Lassan már szállóigévé vált, hogy nincs karácsony Kevin nélkül. Habár az 
idei évünk másmilyen volt, és az ünnepek is másmilyenek lesznek, de az idén 
is lesz Kevin. Ebben az évben sok minden elmaradt, de a TV2 beharangozta, 
hogy az immár szinte a karácsonyi hagyományokhoz tartozó Reszkessetek 
betörők! című filmet nem kell nélkülöznünk, és december 24-én, 25-én és 26-
án levetítik a három részt. Az idén van egyébként harminc éve annak, hogy 
megjelent a film. A sorozat sztárja, az egykori gyerekszínész, Macaulay Culkin 
pedig ismét felhívta magára a figyelmet, ezúttal a nevével kapcsolatban. Úgy 
döntött, hogy megváltoztatja azt, pontosabban lecseréli a középső nevét, a 
Carsont, mert az agyára megy. Ebben a rajongói segítségét kérte, egy felhívást 
tett közzé, hogy küldjenek javaslatokat. Több száz névötlet érkezett, ezeket 
ötre szűkített. Az utolsó körben a Macaulay Culkin, a Shark Week, a Kieran (a 
testvére keresztneve), a TheMcRibIsBack és a Publicity Stunt maradt. Ezekre 
lehetett szavazni és végül a Macaulay Culkin nyert, így a sztárt Macaulay Car-
son Culkin helyett a jövőben Macaulay Macaulay Culkin Culkinnak hívják 
majd. A színész elégedett az eredménnyel, azt mondja, jó a csengése.
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Hópelyhek a körmön
Hópelyhek mindenütt… vagy legalábbis jó lenne. Mindenesetre, ha az utcákat nem 

is fedi be karácsonyig a fehér takaró, körmeinken visszaköszönhet a tél egyik legbájo-
sabb szimbóluma. A fehér pihék jól kombinálhatóak bármilyen alapszínnel, de főként 
piros, kék alapon vagy nude árnyalatokon mutat jól a minta. Elkészíteni pedig valóban 
pofonegyszerű: pár precízen húzott vonalka, és kész is. Kell hozzá egy nagyon vékony 
ecset, egy alapszín, fehér lakk, illetve ha szeretnéd cifrázni, akkor még csillámos fedőlakk.  
Így készítsd: A hópehelymintás körmökhöz fesd fel az alapszínt, majd várd meg, amíg 
megszárad, érdemes gyorsan száradó lakkot választani. Fehér lakkból fess fel három, egy-
mást középen keresztező vonalat, majd még néhány ezekből indulót, de egy pöttyözővel is 
dekorálhatsz. Kis keresztet is festhetsz, majd ezekre rövidebb szárú x-eket, melléjük pedig 
fehér pöttyöket. Ha megszáradt, átlátszó vagy csillámos fedőlakkal fejezd be a műved.

Szilveszteri csillám
Ne legyen gond a hajkorona az idén sem!
Nem kell ahhoz órákig a fodrászszékben ülnöd, hogy különleges 

hajkoronával tündökölj az év utolsó partiján. Íme néhány villám-
gyors ötlet, amellyel felturbózhatod a hajkoronádat szilveszter estére, 
még akkor is, ha otthon várod az új esztendőt. Egyedül, vagy anyu-
val, barátnővel is elkészítheted, csupán egy kis csillám kell hozzá.

Egészen biztos, hogy már csak a frizura miatt is ragyogóan fogod 
érezni magad.

Tudsz négy percig izzadás nélkül futni? Esetleg 120 kg-ot fek-
ve nyomni? Mozdulatlanul lótuszülésben maradni? Három órán át 
megállás nélkül úszni? Nem? Aggodalomra semmi ok, mivel ezeknek 
semmi köze az igazi edzettséghez.

Edzettségi szinted négy összetevőtől függ:
– a szív- és a tüdőkapacitásodtól,
– izmaid erősségétől, állóképességétől,
– lazaságodtól, rugalmasságodtól,
– testfelépítésedtől.
Edzettségi szintedet úgy növelheted, ha ezeken a területe-

ken érsz el fejlődést. Fontos, hogy ne csak egyikükre vagy má-
sikukra koncentrálj, mind a négy területre fordíts megfelelő fi-
gyelmet! Más szavakkal a fittség nem csak attól függ, mennyire 
vagy erős, gyors vagy vékony. Ennél sokkal összetettebb dologról 
van szó. Viszont téli időszakban, amikor a járványhelyzet mi-
att különösen keveset mozgunk, nem árt minderre odafigyelni.

Fittségedet leginkább úgy tesztelheted, ha megfigyeled, hogy a 
mindennapi teendők mennyire fárasztanak ki. A tested tudja a leg-
inkább, mit bírsz! Ha a busz után kell futnod, akkor zakatol a szíved, 
vagy úgy érzed, kiszakad az oldalad? Vagy nem visel meg a dolog?

Az iskolatáska hazáig való cipelése nem okoz gondot, vagy elfá-
radsz tőle? Tudod tartani az iramot a többiekkel a focipályán, vagy 
teljesen kifullaszt a játék?

Gondold végig, mik az őszinte válaszaid a fenti kérdésekre. Ha 
úgy gondolod, van még mit fejlődnöd, akkor nincs más hátra, mint 
kitartó edzéssel és következetes, egészséges táplálkozással meg kell 
alapoznod az erőnléted. Ne feledd, te is elkápráztathatod a többieket 
fittségeddel, csak akaraterő és kitartás kérdése!

Sokat segíthet, ha nem egyedül vágsz neki az edzéseknek, hanem 
egy baráttal közösen buzdítjátok, támogatjátok egymást. A legfonto-
sabb, hogy tudd, fittnek lenni nemcsak esztétikai kérdés, hanem élet-
módbeli váltás, mely hosszú távon megalapozza az egészségedet! 

Hajrá! :)

Mennyire vagy fitt?
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Aki nem szeret sapkát vagy kalapot horda-
ni, az csakis azért érezhet így, mert még nem 
talált rá a hozzá legjobban illő fazonra. Össze-
állításunk segít kiválasztani, milyen fejfedő 
illik legjobban az arcformádhoz és a megjele-
nésedhez.

Hosszúkás arcforma
Ha az arcod hosszúkás, szerencsés helyzet-

ben vagy, mert szinte mindenféle kalap és sapka 
jól áll, kivéve azok a merevített fazonok, ame-
lyek hosszúkásak, felfelé emelkednek, mert ezek 
tovább nyújtják az arcodat.

Széles homlok
Ha széles a homlokod, kerüld azokat a sap-

kákat, amelyek mélyen a homlokod közepéig ér-
nek. A simléderes fazonok előnyösek lehetnek, 
ahogyan a füles változatok is, amelyek a homlo-
kodat két oldalról takarják, a felső részt viszont 
szabadon hagyják, így optikailag magasabbnak, 
és kevésbé szélesnek mutatják azt.

Kerek arc
Jól állnak a magasított formák, de igyekezz 

olyan fazont választani, aminek az oldalán vala-
milyen díszítés, kitűző van, mert ez odavonzza a 
tekintetet, és kevésbé mutatja gömbölyűnek az 
arcodat.

Ovális arc
Az ovális arcot ideálisnak szokták nevezni, 

tehát itt a cél az, hogy ne változtass túl sokat a 
formádon. A mélyen a fejbe húzható fazonok 
állnak neked a legjobban. Az ovális arcúaknál 
gyakori a kiugró arccsont, ezt férecsapott kalap-
pal vagy valamilyen oldalra tűzött dísszel ellen-
súlyozhatod.

Így válassz színt!
Ha színes sapkát szeretnél, ügyelj arra, hogy 

az árnyalat harmonizáljon a sáladdal és a kesz-
tyűddel. Mivel a hajad nagy része takarva lesz, 
a színválasztásnál ne elsősorban ezt vedd figye-
lembe, hanem a szemed színét.

Érdemes kitanulni a szép csomagolás fortélyait, aminek ünne-
pek táján nagy hasznát vehetjük. A csomagolásnál mindig vedd 
figyelembe a megajándékozott személyét, egyéniségét, és aszerint 
dönts a csomagolópapírról, a szalagdísz formájáról és színéről.

Egy-két ötlet a karácsonyi ajándékok csomagolásához:
– kartonból állítható angyalkákat készíthetsz, a szoknyája alá 

teszed a csomagot;
– ruhaneműt, kisautót, babát, kozmetikai szereket be lehet 

csomagolni szaloncukor formájúra; – akinek van ideje, textil-
maradékból kis zsákokat varrhat, csipkével, szalaggal, karácsonyi 
motívummal ellátva;

– van olyan tárgy is, amelyet nem lehet úgy becsomagolni, 
hogy ne sejtsék, mit rejt a papír. Ilyenkor érdekes csomagolással 
inkább csak díszítsd az ajándékot;

– szalagból a következő módon lehet masnit készíteni: a hü-
velykujj kivételével a négy ujjadra tekerj több rétegben szalagot, 
és amikor levetted a kezedről, a közepét megfogva mindkét ol-
dalról vágj bele egy-egy háromszöget. A bevágásoknál kösd meg egy véko-
nyabb szalaggal, és húzogasd ki a masnit alkotó hurkokat. Máris ráköthető 
vagy ráragasztható az ajándékcsomagra.

Végül is ne feledd, az az igazi ajándék, amely nem mutatja meg azonnal 
önmagát, hanem izgatottan kell bontogatni, találgatni, mit is rejt a szép 
csomagolás.

Ajándékozni öröm, csomagolni jó

Találd meg a fejformádhoz illő sapkát!
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Nagyon sok hiedelem, babona kapcsolódik az 
újévhez. Kínálunk nektek egy csokorra valót. 
Persze, hinni nem kötelező bennük…
Az utcán megbotlani – rossz hírt kapsz.
Fekete kutyával találkozni – régi haragosod-
dal találkozol.
Cipőt fordítva kézbe venni nem jó, mert utad 
nem jár sikerrel.
Kenyeredet ne tedd az asztal szélére, mert egy 
évig nem kapsz jó hírt.
Ha a bal füled cseng, kellemes üzenetet kapsz, 
ha a jobb, akkor bosszúság ér.
Ha az ajtó magától kinyílik, vendéged lesz.

Ha ollód a földre esik, s beleáll, váratlan, szí-
vesen látott vendég jön.
Sótartót földönteni – veszekedés lesz.
Púpos emberrel találkozni – váratlan fordu-
lat.
Séta közben hófehér lovat látni – nagy öröm.
Lakodalmas menettel találkozni – nagy sze-
rencse ér.
Ha csuklasz, rád gondolnak.
Ha füled tüzes, rólad beszélnek.
Ha orrod viszket – veszekedés lesz.
Ha csillagot látsz hullani, kívánságod teljesül.
Az asztalon pók mászik – öröm ér.

Tudod-e?
...a karácsonyhoz fűződő ajándékozás már a régi rómaiaknál is di-

vatban volt? Ők az újév alkalmával küldözgettek egymásnak ajándéko-
kat. Céljuk a sikeres évkezdet biztosítása volt.

....a fenyőfa feldíszítésének szokása 1570-ben kezdődött a német-
országi Brémában? Onnan terjedt el Ausztriában, majd hozzánk is 
megérkezett. Csehországban először egy színházi rendező állított ka-
rácsonyfát 1812-ben.

...tájainkon sem mindenki állít élő fenyőfát? A felmérések szerint 
a lakosság hatvan százaléka ragaszkodik a fenyőfához, 33 százalékuk 
a műanyag karácsonyfát részesíti előnyben, 7 százalékuk pedig egyál-
talán nem vásárol fát, kizárólag asztali vagy fali díszítőelemekkel teszi 
szebbé az ünnepet.

...milyenek voltak az első karácsonyfadíszek? Kezdetben papír- 
rózsákból, piros almákból, aranyozott dió- és mandulaszemekből álltak.  
Az első gyertya 1750-ben került a karácsonyfára.

...nem mindenhol viselnek bundát, sapkát, csizmát a Télapók?  
A Bermudákon például, ahol karácsonykor is 25–30 Celsuius-fokos 
meleg van, a Télapó fürdőnadrágban és szörfdeszkán érkezik a gyere-
kekhez, de azért puttonya neki is van, tele ajándékokkal.

Anyagszükséglet: fagolyó, fe-
nyőtoboz, sárga fonal, filctoll, ra-
gasztó, cérna, aranypapír.

A toboz felső részéhez rögzít-
sük hozzá a fagolyót ragasztással. 
Fonalból elkészítjük a haját és 
felragasztjuk. Filctollal szemet, 
szájat rajzolunk a fagolyóra. Az 
angyalka szárnya aranypapírból 
készül, amit kivágás után a to-
bozra ragasztunk. Színes fonalból 
akasztót kötünk a nyakába, így 
tesszük a fára.

Csináld magad!

Tobozangyalka

Mindenféle babona

Tudtad-e?
A betlehemi csillagot nagyon régen, több mint kétezer évvel ezelőtt, Jézus születése idején látták az emberek. Ma már tudjuk, hogy nem csillag 

volt az, hanem két bolygó: a Jupiter és a Szaturnusz. Abban az évben háromszor is előfordult, hogy e két fényes bolygó az égen egészen közel 
látszott egymáshoz. A fényük összeolvadt, és így egyetlen pompásan ragyogó csillagnak látszottak. Az emberek azt hitték, hogy ez a csillag jelzi a 
zsidók új királyának, Jézusnak a születését Betlehemben.
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Történelmi hírmondók rajzokon
Vajdasági tanulók sikerei

Több mint 1300 magyarországi és Kárpát-medencei általános 
iskolás küldte el pályaművét az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
és a Rákóczi Szövetség Várak és erődtemplomok történelmünk dicső 
hírmondói című rajzpályázatra.

A világ távolabbi részein élő magyar gyermekektől, Argentíná-
ból, az Egyesült Államokból, Angliából, Lengyelországból, és még 
Törökországból is érkeztek alkotások.

A rajzokat háromtagú zsűri értékelte, Rátkai Erzsébet, Jászai 
Mari-díjas jelmez- és díszlettervező iparművész, Potyók Tamás, 
Holló László díjas festőművész, és a zsűri elnöke a Nemzet Művé-
sze elismeréssel kitüntetett Jankovics Marcell. Elmondásuk szerint 
minden beküldött gyermekrajz értékesnek bizonyult, mindegyiken 
találtak egyedi látásmódot tükröző megoldást. A beérkezett rajzok 
közül végül tizenkét díjazott és tizenöt különdíjazott alkotás került 
kiválasztásra, közöttük vajdasági gyermekek alkotásai. A díjazott 
vajdasági tanulók: Berényi Dorina, a Szabadkai EmArt Képzőmű-
vészeti Műhely, Engi Teodóra, a Hajdújárási Petőfi Sándor Általános 
Iskola, Morvai Adrienn, a Temerini Kókai Imre Általános Iskola, 
valamint Veselinovity Uroš, Bácskossuthfalvi Id. Kovács Gyula Ál-
talános Iskola tanulói.

A pályázatra beérkezett legjobb rajzok a Rákóczi Szövetség jövő 
évi naptárát díszítik, továbbá egy kiadvány is tervben van, amely a 
Kárpát-medencei várakat a gyermekrajzokon keresztül mutatja be.

A járványhelyzet elmúltával, a rajzpályázat legjobb rajzai – közöt-
tük a díjazott alkotások – kiállítás keretében kerülnek bemutatásra és 
a díjátadóra a kiállítás megnyitóján kerül sor Budapesten.

A díjazottak teljes névsora és a pályázatra beérkezett rajzok ga-
lériája a Rákóczi Szövetség honlapján, alábbi linken tekinthető meg: 
https://www.rakocziszovetseg.org/

Engi Teodóra

Morvai Adrienn

Veselinovity Uroš

Berényi Dorina
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A rejtvények és rejtélyek egyidősek az 
emberiséggel. A találós kérdések és fejtörők 
kezdetben szájhagyomány útján terjedtek, 
majd az ókori görögök le is jegyezték azokat.  
A rejtvények őse a ma bűvös négyzetként is-
mert. A legrégibb több mint 6000 éves, és egy 
kínai könyvben maradt fenn. Ezt a típust vették 
át indiai közvetítéssel az egyiptomiak. Hitük 
szerint bűverő lakott a négyzetekben, és kőbe 
vésve a nyakban viselték őket. Talizmánnak 
tekintették, amely véd a rontás és a betegségek 
ellen. Görög közvetítéssel jutott el Európába 
a bűvös négyzet, és hiedelemvilága egészen a 
középkorig megmaradt. A bűvös számnégyze-
teken kívül ismerünk bűvös betűnégyzeteket 
is. Egy igen korai példája az ókori Pompeji 
romjai alól került a felszínre. Ez nemcsak egy 
rejtvény, hanem több annál, mert a Pater Nos-
ter (Miatyánk) betűiből állították össze és ló-
ugrásban, bármelyik P betűről indulva, a Pater 
szót is összeolvashatjuk. Az őskeresztrejtvény 
megalkotóját és keletkezésének pontos idejét 
nem ismerjük. A legenda szerint egy fokvárosi 
(Dél-afrikai Köztársaság) fegyenc volt az, aki a 
helyi lapnak felajánlotta „keresztszófejtörőjét”. 
Victor Orville angol földbirtokos közlekedési 
kihágás miatt töltötte büntetését a börtönben. 
Ott, a cella falán az ablakrácsokon keresztül 
beszűrődő fény által kirajzolt árnyábrát töl-
tötte ki önmaga szórakoztatására. A börtö-
norvos tanácsára küldte el az ábrát az egyik 
fokvárosi angol újság főszerkesztőjének, aki 
fantáziát látva benne közzétette a lapjában.  
A fejtörő rövidesen óriási sikert aratott az ol-
vasók körében és Orville egymás után kapta 
az újságoktól a megrendeléseket. Mire kisza-
badult, hatalmas vagyonra tett szert ötletéből. 
De ez csupán az egyik történet a rejtvények  
születéséről.

Egy másik történet szerint 1913. decem-
ber 21-én a New York World című újság 
hétvégi mellékletében jelent meg a világ első 
keresztrejtvénye. A fejtörőt az angol szárma-
zású Arthur Wynne újságíró állította össze. 
A játék gyémánt alakú volt, a kérdéseket 
pedig az ábra mellett tüntették fel. A ke-
resztrejtvény olyan siker volt, hogy néhány 
éven belül minden újságban megjelent a rejt-
vényrovat is.1924-ben adták ki az első, már 
több rejtvényt is tartalmazó könyvet, amely 
rögtön nagy sikeres lett. Az első kiadás egy 
nap alatt elfogyott. Innen már megállítha-
tatlan volt a keresztrejtvény sikere. Némely 
vonattársaság külön szótárakat helyezett el 
a vonatkocsikban, hogy segítse a rejtvényfej-
tőket. Természetesen nemcsak pártolói vol-
tak a keresztrejtvénynek, hanem ellenzői is.  

1925-ben így írt a firenzei Diana d’ Atheno 
lap szerkesztője: „Mindazok a napi- és heti-
lapok vagy folyóiratok, amelyek keresztrejt-
vényt közölnek, butítják az embereket. Azon 
nyomtatványok közül, amelyeket valaha is ki-
adtak a keresztrejtvények a legbárgyúbbak...” 
Elhamarkodott ítéletét mi sem jelzi jobban, 
mint a rejtvénykészítés és -fejtés máig töret-
len sikere. Időközben a rejtvény több fajtája is 
megszületett. A rejtvény a legkedveltebb szó-
rakozások egyike lett, különösen azokban az 
időkben, amikor még nem volt sem tévé, sem 
komputer. Zseniális találmánynak számított 
a keresztrejtvény, hiszen növelte az ember 
szókincsét és logikáját. A Guinness Rekor-
dok könyve szerint a legtöbb rejtvényt egy 
angol férfi állította össze 1963 és 2002 között, 
szám szerint 58 ezer feladatot.

Meddig él a kagyló?
A kagylók héján látható gyűrűket megszámolva, a fák évgyűrűihez 

hasonlóan, meghatározható az állat életkora. Ezt tették azok a tenger-
biológusok is, akik Izland part menti vizeit vizsgálták. A tengerfenék-
ről egy kagylót hoztak fel, amely az Arctica islandica fajhoz tartozott.  
A kutatók el-mondása szerint a kagylóhéj növekedési gyűrűit vizsgál-
va következtetni lehetett annak korára: a kagyló 405–410 éves volt, így 
megdőlt az eddig ismert legidősebb állat életkori rekordja. A tudósok 
még csak találgatni tudnak, hogyan képesek ezek a kagylók ilyen soká-
ig élni. Valószínűnek tűnik, hogy a tengeri életkörülmények hozzájá-
rulnak e kagylók hosszú élettartamához – több kétszáz évnél régebbi 
egyedet ugyanis találtak már az Ír-tengerben és az Északi-tengerben 
is. Emellett a kutatócsoport egyik tagja azt gyanítja, hogy a kagylók 
fejlődésük során olyan képességet fejlesztettek ki, amelyek segítségével 
ellensúlyozni tudják az öregedés folyamatait. A jelenleg ismert legidő-
sebb állat az Arctica islandica tengeri kagyló tehát a 405–410 éves kor 
elérésére is képes.

Az első keresztrejtvény születése
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Pogány őseink imádták az isteneiket, tisz-
teletükre gyakran áldoztak fel állatokat. Ki-
vágták a legnemesebb részeit, s azokat tették 
az oltárlapra, hogy a legfinomabb hús füstjét 
élvezzék az odafönt tanyázó istenek. Az étel-
áldozat mellé természetesen italáldozat is já-
rult. Díszes edényben bort vittek az oltárhoz, 
felajánlották az istennek, s az első kortyot a 
tűzre loccsantották. Ha az egészet rázúdítot-
ták volna, a tűz kialudt volna, és nem égett 
volna el rajta az áldozati hús. Mivel csak az 
állat legnemesebb részeit és csupán az első 
korty bort áldozták fel, hús is, bor is maradt a 
szertartás után. Hogy ne vesszen kárba, leül-
tek lakomázni. És mivel az istenek jóvoltából 
ehettek-ihattak bőségesen, gyakran mondtak 
áldomást rájuk. A pohárköszöntő szokása is 
pogány eredetű. A kereszténység terjedésével 

megtiltották ugyan a pogány étel- és 
italáldozatokat, de az áldomás meg-
maradt. Némileg átalakult, mert az 
emberek immár nem az istenekre ittak 
áldomást, hanem egymásra, főként 
ünnepi alkalommal. Idővel az is szo-
kássá vált, hogy a távolabbi ismerőst 
csak a serleg felemelésével éltették, de 
akit barátjukká fogadtak, azzal össze 
is koccintották az ivóedényt. Ezt a 
koccintást akkortájt nagyon komo-
lyan vették, az összetartozás örök zá-
logának tekintették. Áldomással pecsételtek 
meg minden üzletkötést, és áldomást ittak 
valamennyi fontos ceremóniánál. Alkupo-
hárnak nevezték az egyezséget megpecsé-
telő áldomást, például ha új cselédet vagy 
új mesterembert fogadtak fel egy háznál.  

Napjainkban a koccintásnak már nincs ek-
kora jelentősége, de most is a barátság jele.  
Amikor koccintunk vagy egymás egészségére 
iszunk, poharunkat a jobb kézben kell tartani, 
mégpedig alul, a talpánál, hogy a másik köny-
nyen hozzáférjen poharával a poharunkhoz.

Elképzelhetetlen a karácsony hal, a leg-
több helyen ponty nélkül. Ez ugyanúgy hoz-
zátartozik az ünnephez, mint a karácsony-
fa, a szaloncukor, az ajándékozás, az ostya, 
a méz, a fokhagyma. De miért éppen a hal 
kötődik a karácsonyhoz? A kereszténység 
korai korszakában a halat szimbolikus jel-
ként kezelték, amelynek jelentése: Krisztus 
Isten fia, a megváltó. A római katakombák-
ban található ókeresztény falfestményeken 
a hal az oltári szentség szimbóluma, az 

utolsó vacsora ábrázolásokon pedig ott szere-
pel a kenyér és a boros kehely mellett még a 
korai középkorban is. A pápa által viselt ha-
lászgyűrű Péter apostol gazdag halfogásának 
bibliai leírására vezethető vissza. Maga a hal 
a kenyérrel együtt az úrvacsora jelképévé lett. 
A keresztény szemlélet arra is utal, hogy egy-
kor, az özönvíz idején Isten haragja a halakat 
megkímélte és a keresztények a keresztvíz ál-
tal hozzájuk hasonlókká válnak. Ezért lett a 
karácsonyi asztal része a hal is.

Az adventi koszorú megalkotásának 
gondolata egy evangélikus teológus, Jo-
hann Heinrich Wichern nevéhez fűződik. 
A német férfi olyan ember hírében állt, aki 
melegséget, biztonságérzetet vitt a gyerme-
kek szívébe minden tettével, cselekedetével. 
1833-ban Hamburgban ő alapította meg a 
Csendes Hajlék elnevezésű árvaházat. Az 
egyik alkalommal elhatározta, hogy a hatal-
mas ebédlőben fából készült óriási karikát 
függeszt a mennyezetre, amelyre 23 gyertyát 
erősít, és ezeket szépen sorban, december 
1-jétől egészen december 23-áig egyenként 
meggyújtják. Később az eredetileg huszonhá-
rom gyertyát négy fehér, és húsz vörös váltot-
ta fel, napjainkra ez a karácsonyvárás egy-egy 
hetét jelképező négy gyertyára változott, a 
karikából koszorú lett, amelyet zöld ágakkal, 
szalagokkal díszítünk. A legtöbb családban 
maguk készítik az adventi koszorút, és ebben 
az a szép, hogy a kicsik, nagyok ezzel meg-

kezdik együtt a karácsonyi készülődést. Az 
adventi koszorú minden elemének megvan 
a maga szimbolikája, értelme. A koszorú  
a végtelenséget jelzi, nincs sem kezdete, 
sem vége, ezáltal az örökkévalóságot jelenti.  
A zöld az élet maradandóságának jelképe, a 
sárga és az arany küldetése a hosszú téli es-
ték felderítése. A legfőbb jelkép a gyertya, 
amely a kereszténységben Krisztussal azo-
nos. A gyertya is megsemmisül, miközben 
fényt ad, miként Krisztusnak is meg kellett 
halnia, hogy az embereket megváltsa. „Szent 
dolgokról ne beszélj tűz nélkül!” – szól az ősi 
intelem, gyertyagyújtáskor a láng fényét és 
melegét, bensőséges hangulatát nem pótolja 
semmi sem. A gyertya a láng, a kanóc és a vi-
asz egysége, a szentháromságot testesíti meg. 
Az ünnep csak akkor lesz igazi, ha legbelül 
születik! Öltöztessük lelkünket is ünneplőbe, 
merítsünk erőt az adventi koszorún fellobba-
nó gyertyák fényéből, lángjából.

Ha karácsony, akkor hal

Az adventi koszorú története

Mióta koccintunk?
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A karácsony eredetileg mozgó ünnep volt, az év különböző időpont-
jaiban ünnepelték. A december 25-ei dátumot Juliusz pápa döntésére tűz-
ték ki a negyedik században, mert akkor volt a római téli napforduló, a 
nap visszatérésének az ünnepe. Mivel a nép nem volt hajlandó feladni ezt 
a tradicionális ünnepet, a legjobb gondolat az volt, hogy összekapcsolják 
a karácsonnyal, hogy azzal helyettesítsék a pogány ünnepléseket.752-ben, 
amikor a Juliánus-naptárról áttértek a gregoriánra, elvesztettek 11 napot 
az évből. Tehát a december 25-ei dátum 11 nappal hátramozdult. Azok 
az egyházak, amelyek ma is a Juliánus-kalendáriumot tartják, januárban 
(mármint a mi januárunkban) ünneplik a karácsonyt, akkorra esik náluk 
december 25-e. A legtöbb karácsonyi szokás (ajándékozás, gyertyagyújtás, 
karácsonyjárás, karácsonyfa) régebbi vallásokból ered. A továbbiakban 
bemutatunk néhányat a még fennmaradt pogány szokásokból.

Befana – Olaszország Mikulása

Befana, egy barátságos boszorkány, seprűn repül le a kéményeken, 
hogy a kiakasztott harisnyákba ajándékokat tegyen. A legenda szerint 
Befana éppen sepregetett, amikor a háromkirályok bekopogtattak hozzá. 
Felajánlották, hogy magukkal viszik a kis Jézust megnézni, de azt mond-
ta, nincs ideje. Utóbb meggondolta magát, de már késő volt. Ezért a mai 
napig is betér karácsonykor minden házba, és ajándékot hagy mindenhol 
a kis Jézus tiszteletére.

Napforduló Skóciában

A napforduló ünnepét az év legrövidebb napjának az előestéjén tart-
ják. Időszámításunk első évezredében a mai skótok ősei, a kelták nap-
fordulókor a Nap istenét ünnepelték, örvendezve, hogy ezután visszatér, 
és újra erősödni fog. A szokások ma is élnek a néphagyományokban az 
angol nyelvterületeken, és különféle változatokban a világ más tájain is. 
Egy nagy fahasábot – a Julhasábot – felállítanak egy tisztás közepén, és 
meggyújtják. Mindenki körültáncolja a tüzet. Azt mondják, hogy minél 
nagyobb zajt csapnak, annál jobb, mert ezzel ébresztik fel a Nap istenét, s 
így az újjáéledés folyamatát.

Ganna – etiópiai szokás

A legenda szerint a juhászok, amikor meghallották Jézus születésének 
a hírét, rázták a pásztorbotjaikat és egy Ganna nevezetű társasjátékot ját-
szottak örömükben. Ennek emlékére játssza ma a gannát Etiopiában min-
den keresztény férfi és fiú karácsony napján, vagyis január 7-én (a régi 
kalendárium szerint).

Vajszobrászat – buddhista újévi szokás

Tibeti szokás, hogy újévkor a buddhista szerzetesek jakvajból aprólé-
kos gonddal készített szobrokat faragnak, minden évben más és más tör-
ténetet és tanító mesét elevenítve meg. A szobrok néha elérik a 10 méter 
magasságot, és speciális vajlámpások világítják meg őket. A legsikerültebb 
szobrok kitüntetésben részesülnek.

Csaomosz – pakisztáni napforduló ünnep

Ennek az ünnepnek is pogány, a muzulmán kort megelőző eredete van. 
A napforduló idején egy ősi félisten leszáll a földre, hogy összegyűjtse az 
imádságokat, és elvigye a Mindenható (Dezao) lábaihoz. Az ünnep alatt a 
lányok és asszonyok rituális fürdőket vesznek, a férfiak pedig vizet önte-
nek a fejükre, mialatt egy kenyeret emelnek az ég felé. Ezután a férfiak is 
megmártóznak, de aztán nem szabad székre ülniük, amíg naplemente után 
kecskevérrel be nem fröcskölik az arcukat. A tisztító rítusok után nagy 
fesztivált rendeznek, táncolnak, tűzrakásokat gyújtanak és esznek-isznak.

A karácsonyi szokások eredete
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Kellemes karácsonyt! 
– �2 nyelven

Albánul: Gezur Krislinjden!
Angolul: Merry Christmas!
Arabul: Idah Saidan Wa Sanah Jadidah!
Argentínában: Feliz Navidad!
Azeri nyelven: Tezze Iliniz Yahsi Olsun!
Baszk nyelven: Zorionak eta Urte Berri On!
Bengáli nyelven: Shuvo Naba Barsha!
Brazíliában: Boas Festas!
Bolgárul: Tchestito Rojdestvo Hristovo!
Katalánul: Bon Nadal i un Bon Any Nou!
Chilében: Feliz Navidad!
Kréta szigetén: Mitho Makosi Kesikansi!
Dánul: Gladelig Jul!
Hollandul: Vrolijk Kerstfeest! (vagy: Zalig Kerstfeast!)
Horvátul: Sretan Božić!
Eszkimó nyelven: Jutdlime pivdluarit ukiortame pivdluaritlo!
Eszperantóul: Gajan Krsitnaskon!
Észtül: Ruumsaid juuluphi!
Farszi nyelven: Cristams-e-shoma mobarak bashad!
Finnül: Hyvaa joulua!
A Fülöp-szigeteken: Maligayan Pasko!
Görögül: Kala Christouyenna!
Hawaii nyelven: Mele Kalikimaka!
Hindu nyelven: Shub Naya Baras!
Indonéziában: Selamat Hari Natal!
Irakban: Idah Saidan Wa Sanah Jadidah!
Irokéz nyelven: Ojenyunyat Sungwiyadeson honungradon nagwutut!
Izlandon: Gledileg Jol!
Japánban: Kurisumasu Omedeto!
Kínaiul: Gun Tso Sun Tan’Gung Haw Sun!
Kolumbiában: Feliz Navidad!
Koreában: Sung Tan Chuk Ha!
Lengyelül: Wesolych Swiat Bozego Narodzenia!
Lettül: Prieci’gus Ziemsve’tkus!
Litvánul: Linksmu Kaledu!
Maori nyelven: Meri Kirihimete!
Németül: Fröhliche Weihnachten!
Olaszul: Buone Feste Natalizie!
Örményül: Shenoraavor Pari Gaghand!
Pápua Új-Guineában: Bikpela hamamas blong dispela Krismas!
Peruban: Feliz Navidad!
Portugálul: Feliz Natal!
Oroszul: Pozdrevlyayu s prazdnikom Rozhdestva!
Szerbül: Hristos se rodi!
Szingaléz nyelven: Subha nath thalak Vewa!
Szlovákul: Vesele Vianoce!
Szlovénül: Vesele Božićne!
Spanyolul: Feliz Navidad!
Thai nyelven: Sawadee Pee Mai!
Törökül: Noeliniz Ve Yeni Yiliniz Kutlu Olsun!
Ukránul: Srozhdestvom Kristovym!
Vietnamban: Chung Mung Giang Sinh!

Vanília
Kellemes, édeskés aromája 

miatt hazájában, Mexikóban 
még ma is igen széles körben 
használják. Egy régi leírás 
alapján a vanília elűzi a fá-
radtságot, felpezsdíti a kerin-
gést. Lecsendesíti a haragot, a 
feldúlt lelkiállapotot, oldja a 
félelmeket és a kudarcérzést.

Szegfűszeg
Az Ezeregyéjszaka meséiben 

többször olvashattunk e köz-
kedvelt fűszerről. Baktériumölő, 
fertőtlenítő hatása miatt széles 
körben használható. Javítja az 
emésztést. Feledteti a kellemetlen 
régi emlékeinket, és nyitottá tesz 
az új élmények befogadására.

Fahéj
A világ egyik legősibb fűsze-

re. Gyógyhatása sokféle. Javítja 
a szívműködést és a keringést, 
segíti az emésztést, gyorsítja a 
lábadozást. A fahéjolajos be-
dörzsöléssel nő a biztonságér-
zet, oldódnak a lelki feszültsé-
gek és szorongások.

Ánizs
A belőle nyert illóolaj görcs-

oldó, javítja a gyomorműkö-
dést, és rendkívül hatásos idegi 
eredetű alhasi fájdalmaknál. 
Hányáscsillapítóként és fulla-
dás esetén is használják. Egyes 
leírások szerint alkalmas szédü-
lés, fejfájás, asztma és keringési 
betegségek gyógykezelésére.

Karácsonyi illatok

Az égő gyertyák, a fenyőágak, a fűszeres mézeskalács és az alma illa-
ta segít abban, hogy a karácsony hangulata még ünnepibbé váljék. Bár a 
különféle vegyszerek jelenléte miatt az illatok ma már nem a régiek. De 
illóolajokkal meghittséget, kellemes békét árasztó estét varázsolhatunk la-
kásunkba. Tehetjük őket aromamécsesbe, csöpögtethetjük szárított leve-
lekre, virágszirmokra. Öt-tíz csepp a fürdővízben igen hatásos kiegészítő 
lehet testünk-lelkünk ápolásához.
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SPORt

Pető Zsolt asztaliteniszező mögött irigy-
lésre méltó sportkarrier áll. Még általános 
iskolás diákként megnyerte az Európa-baj-
noki címet. Jelenleg edzőként dolgozik a 
temerini asztaliteniszklubban, így ismer-
tük meg mi is. Csodálattal nézzük, amikor 
hat éves kisfiával játszik. Mi tagadás: a kicsi 
bármikor zsebre tesz minket. De visszatér-
ve az edzőnkre, Pető Zsoltra, a legutóbbi 
vele kapcsolatos szenzációs hír az volt, ami-
kor kiderült, a szerbiai válogatottal együtt 
kiharcolta a kijutást a tokiói olimpiára. Ter-
mészetesen az érdekelt bennünket, hogyan 
lehet valakiből sikeres élsportoló?

– Milyen hosszú az út Temerintől az 
olimpiai játékokig?

– Számomra mindig első helyen volt az 
iskola és a sport is. Azt tanácsolom, ti is eh-
hez tartsátok magatokat, ha sikeresek akartok 
lenni. Az olimpia minden sportoló álma, de 
sose lehet tudni, hogy mikor és hogyan tel-
jesül ez az álom, vagy egyáltalán teljesül-e. 
Nekem negyedik próbálkozásra sikerült ki-
jutnom. Egy biztos, ez egy nagyon hosszú út, 
kitartónak és szorgalmasnak kell lenni, és az 
eredmény, a siker jönni fog.

– Magyarországnak vagy Szerbiának ját-
szol?

Én itt születtem Újvidéken, itt jártam is-
kolába, mai napig itt élek, de 17 éves korom 
óta külföldön játszom. Mindig a szerbiai asz-
taliteniszt képviseltem. Az olimpiai játékokra 
is úgy jutottunk ki, mint szerb asztalitenisz-
válogatott.

A Pető családot mindenki ismeri Temerin-
ben, tagjai számos eredményt értek el az asz-
taliteniszben. Az én kisfiam is a pingpongasz-
tal mellett van már lassan 3 éve, pedig csak 6 
éves. Az egész család több mint fél napját a 
sportcsarnokban tölti. Én is ilyen idős lehet-
tem, mikor elkezdtem edzeni, mint most a 
fiam, Maxim. Ütőt, labdát adtak a kezembe, 
és valami elkezdődött már akkor... Ahogy tel-
tek az évek, én is nőttem, lassan „beértem”, de 
mindig is komolyan vettem ezt a sportot.

– Mennyit edzel naponta?
– Gyerekként 6-8 órát (!) edzettem, emel-

lett fontos a konditermi edzés és a pszihológus 
is. Erőben, figyelemben, észben ott kell lenni, 
különben nincs helyezés, és ami a legfonto-
sabb, nincs győzelem sem. Most már képzett 
játékosként vigyáznom kell a testemre, elvégre 
nem vagyok mai gyerek. Figyelnem kell arra 
is, mit eszem. Most már hétköznaponként 
„csak” 4, 4 és fél órát edzek.

TEMERINI SULIÚJSÁG

A mi edzőnk is olimpikon!
Interjú Pető Zsolt temerini asztaliteniszezővel
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SPORt

Az asztalitenisz egy 274 cm hosz-
szúságú, 152,5 cm szélességű és 76 cm 
magasságú asztalon játszott labdasport. 
Az asztalon lévő háló magassága 15,25 
cm, a labda mérete 40 mm átmérőjű.  
Az asztal felületének színe lehet zöld 
vagy kék, a labda fehér vagy narancs-
sárga. Az ütők mérete nem szabályozott. 
A nemzetközi szabályok értelmében 
egyes, egynemű és vegyes páros, illet-
ve csapat versenyszámban rendeznek a 
sportágban versenyeket. Az események 
kiírásától függően a mérkőzések tart-
hatnak három vagy négy nyert játszmá-
ig. Egy játszma az egyik fél által elért 11 
pontig, ezenkívül az egyik fél két poénnal 
(ponttal) való győzelméig tart. A játékosok 
két labdamenetenként váltják az adogatást 
egymás között.

A versenyzőknek adogatásaikat úgy kell 
végrehajtaniuk, hogy a labda megütésének 
pillanatában azt nem takarhatják testükkel, 
vagy másik kezükkel, tehát az ellenfél szá-
mára azt láthatóvá kell tenniük. A mérkő-
zések során minden versenyző egy alkalom-
mal kérhet egyperces időt, time outot.

Története

Az elmúlt évszázad kilencvenes éveiben 
egy Gibbs nevű angol üzletember amerikai 
útja során nagyobb mennyiségben vásárolt 
a kisgyermekek számára készített fehér cel-
luloid játék labdákból azért, hogy gumilab-
dák helyett ezzel játsszák a családja körében 
nagyon népszerű és addig gumilabdával ját-
szott úgynevezett „asztaliteniszt”. Egyik nap, 
amint éppen pergamennel bevont ütőjükkel 
és celluloid labdáikkal játszanak, megjelenik 
egy régi barátjuk: Jaques, sportáru-kereskedő.  

Nagyon megtetszik neki az új játék. Kéri a 
szabadalmaztatási jogát, amit minden to-
vábbi nélkül meg is kap. Az asztaliteniszt 
a labda hangos kattogásáról pingpongnak 
nevezi el, és ilyen néven – nem az erede-
ti asztalitenisz néven – szabadalmaztatja.  
Elkezdi az asztalok, labdák és ütők gyártását. 
Amerikára vonatkozólag eladja a szabadal-
mat a Parker cégnek. Az Amerikai Egyesült 
Államokban a pingpong szót ma is a Parker 
cég engedélyével lehet használni. Parkerék 
a „jogaik” védelmére ma is egy Pingpong 
Szövetség elnevezésű szervezetet tartanak 
fenn, amelynek azonban semmi köze az 
Egyesült Államok Asztalitenisz Szövetsé-
géhez. Az új elnevezés népszerűvé teszi a 
játékot, és Angliában néhány év múlva kitör 
az úgynevezett pingpongláz. Más sportáru- 
kereskedők is próbálkoznak a szabadalom-
mal. Wiff-waff, Gossima és más hasonló eg-
zotikus elnevezésekkel kísérleteznek. Ezek a 
furcsa nevek azonban hamarosan feledésbe 
merülnek, sőt, ma már a pingpong elnevezés  
is egyre jobban háttérbe szorul az eredeti 
és hivatalos asztalitenisz elnevezéssel szem-
ben. (sportáglexikon.hu)

Az asztalitenisz jellemzői

– Szerinted melyik a fontosabb: a ke-
mény munka vagy a tehetség?

– Ez egy nagyon jó kérdés. Valójában, 
ahogy az életben, a sportban is ez érvényes: 
kemény munka nélkül nincs eredmény. 
Viszont, ha az embernek még tehetsége is 
van hozzá, akkor az adu ott a kezében. Más 
kérdés, hogy ki tudja-e használni és él-e a 
lehetőséggel. Én egy olyan temperamentu-
mú voltam/vagyok, aki veszteni nem szeret. 
Mindegy, hogy barátságos mérkőzés, vagy 
csak játék, akkor is nekem kell nyernem! Ezt 
kicsi koromban belém nevelték. Nálam kü-
lönbség nincsen, nyerni akarok, bármi áron! 
Nem tudok egyszerűen adrenalin nélkül lé-
tezni.

– Vannak-e mérkőzés előtti babonáid, 
szertartásaid?

– Nincsenek babonáim. Hosszú, kemény 
karrier van mögöttem. Annak idején a szép 
Jugoszláviából valamikor jött egy kiskölyök, 
és sorra vert mindenkit. Fontos, hogy a  
meccsek előtt kipihent legyek, jókedvű, és 
a családom, szeretteim vegyenek körül. Ez 
már fél siker, a többi csakis rajtam múlik!

– Mikor megnyerted az Európa Baj-
nokságot Olaszországban, az milyen érzés 
volt?

– Rég volt, nagyon jó visszaemlékezni. 
Nagyon kicsi voltam, ez volt az első nagyobb 

árok. Az volt életem legnagyobb vágya, 
hogy Európa-bajnok legyek, mégis szomorú 
voltam, hogy utazni kell. Nagyon hiányzott 
a családom és a barátaim. El kellett mennem 
tíz napra. Nagyon magam alatt voltam, vé-
gigsírtam az egész utat. Akkora adrenalin 
volt, hogy nem is emlékszem, kivel játszot-
tuk a döntőt. Azóta pedig a szekér gurul, 
néha gyorsabban, néha lassabban. Vannak 
rossz pillanatok is, vannak dolgok, amik 
nem mindenkinek esnek jól, de a sport való-
jában ezért szép. Ezért hívnám fel az összes  
szülő figyelmét erre, meg a gyerekeknek is 
azt üzenem, hogy a sport egy gyönyörű do-
log. Nem kell mindenkinek világbajnoknak 
vagy Európa-bajnoknak lenni! Mindegy mi-
lyen sportról van szó, lehet futball, birkózás, 
kézilabda, kosárlabda, bármi. Nagyon fontos 
az egészség miatt, a barátságok miatt, min-
den szempontból. Higgyétek el, magam sem 
tévedtem, amikor ezt az utat választottam. 
Lehet, hogy valamiből néha kimaradtam, de 
mindent összevetve, megérte.

– Mit csinálsz szívesen, ha nem ping-
pongozol? Van egyáltalán szabadidőd?

– Van szabadidőm, persze. Ti is tudjá-
tok, pedig gyerekek vagytok, én meg felnőtt, 
apuka vagyok, családos ember. Ugyanúgy, 
ahogy a gyereknek, a felnőttnek is van sza-
badidejük. Van, akinek több, van, akinek ki-
csit kevesebb. Én 17 évesen kimentem kül-

földre asztaliteniszezni, és azóta Szerbiában 
nem pingpongozom, csak külföldön. Na-
gyon sok helyen jártam, nagyon sok helyen 
pingpongoztam, és mióta a fiam megszüle-
tett, igyekszem, hogy minél többet otthon 
legyek, minél többet vele legyek.

– A fiadat hagyod, hogy nyerjen elle-
ned?

– Ő az egyedüli, akinek hagyom  
(nevet). Ezt magatok is látjátok az edzésen: ő 
az egyedüli, akinek engedem, hogy nyerjen. 
Nagyon nagy út előtt áll, a pingpongot na-
gyon szereti. Ahogy a szüleim, én is ebben 
nőttem fel, ő is ebben fog felnőni. Egész nap, 
otthon is mindig a pingpongról van szó. 
Örülök is meg nem is – hogy megmond-
jam őszintén. Én tudom, hogy miről kell 
lemondania egy élsportolónak, és meny-
nyi mindennek kell történnie, hogy a fiam 
csak addig eljusson, ameddig én. Mint apu-
ka, ezzel nem is elégednék meg, ha őszinte 
akarok lenni. Ha ezt fogja csinálni, ha ezt 
az utat választja, meg fogok tenni mindent, 
hogy nálam is jobb legyen. De visszatérve a 
szabadidőre, hát azt bizony a családommal 
töltöm: a fiammal, a feleségemmel. Kirán-
dulunk, horgászunk, más sportokkal is fog-
lalkozunk, nem a telefon meg a számítógép 
előtt ülünk egész nap.

Szép Benedek, Varga Martin 
és Giricz Barnabás
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REJtVÉNY
MEGFEJTÉS: Én sajnálnám Morzsit, ha neki kellene húznia felfelé a szánkót.

A POÉN
1. RÉSZE

ÉSZAK

NÉVELŐ

PÁRA!

...-NAGY-
JA

OLIVÉR,
BECÉZVE

ÉTEL-
ÍZESÍTŐ

NEM ÁR-
NYÉKOS

HELY

KÉZI
ARATÓ-
ESZKÖZ

AUSZT-
RIA

FÉLÓRAI!

AZNAPI

FÉL
TUCAT

PANASZ-
KODVA

MONDJUK

A TÖRÖK
FŐVÁROS

MAGYAR
AUTÓJEL

FOGOLY

AMPER

FÉL
ZSÁK!

ASZTÁ-
CIUM

MAGUNK

FAKORONA

KERESZT
FELIRATA

(INRI)

BÁCSKAI
HELYSÉG

SZABADKA
ÉS PALICS
MELLETT

KÖSZÖ-
NÉS

AUTÓ-
PÁLYA

KÖTŐSZÓ

NORVÉ-
GIA

ILONKA

IDEGEN
ELŐTAG-

KÉNT
CSILLAG
A JELEN-

TÉSE

VÉGE,
FRANCIA
FILMEK
VÉGÉN

A FAL
KÖZEPE!

SOROZAT-
FILM EGY

RÉSZE

ALKO-
HOLOS,

RÖVIDEN

A POÉN
2. RÉSZE

KIPLING
KÍGYÓJA

F
FÉLTI!

ÁLTALÁ-
NOS IS-

KOLA, RÖV.

KATALIN,
BECÉZVE

E NAPON

SZÉP KÉZI-
MUNKA

MÁRIA,
BECÉZVE

MÉTER

LÁNYNÉV

BELSŐ
SZERV

MISTER,
RÖVIDEN

KOMBÁJ-
NOZNI

ZSEB-
METSZŐ,
TOLVAJ

LITER

NULLA

RITKA
BETŰNK

A BELSE-
JÉBE

RÓMAI 1

NÉMÁN
LESŐ!

SUGÁR

KUKUCS-
KÁL

NŐI NÉV

EURÓPAI
SZABVÁNY

(DIN)

KÉRDŐ-
SZÓ

VAGY,
ANGOLUL

SZOMOR-
KODÓ

A TÁRGY
RAGJA

HAT-
HARMAD!

ELŐD

SORVÉG!

REGGELI
KÁVÉ JEL-

ZŐJE LEHET

KENYERET
MEGVAJAZ

BAJBAN
VAN!

VESZTE-
SÉG

ÖREG

PÁRAT-
LAN

IRÉN!

PÁROS
SZÁM!

VÉGTAG

HÉLIUM

HORVÁT-
ORSZÁGI
VÁROS

ZAMBIA

SZÁZAD,
RÖVIDEN

ANGOL
KENU!

AZ EZER-
EGY

ÉJSZAKA
HŐSNŐJE

CELSIUS

RÓMAI
1000

DEHOGY!

NÖVEK-
SZIK

CSELEK-
VÉST IS

KIFEJEZŐ
SZÓFAJ

FÖLDET
FORGAT

A KOKAS
PÁRJA

ÁPRILIS
RÉSZLET!

ANGOL
JÓSKA

THOMAS...,
NÉMET ÍRÓ

... AGE, A
JÉGKOR-

SZAK

ÜRES
TOK!

SPANYOL
AUTÓJEL

NÉMA
UTAS!

MAGAD

JAPÁN

AZONOS
BETŰK

AZ
UTCÁRA

RÓMAI 5
ÉS 50

A FÉRFIAK
PÁRJAI

AZ ÓN
VEGYJELE

VASAT
MEG-

MUNKÁLÓ

OLASZ-
ORSZÁG

ERRŐL A
HÉTRŐL

VALÓ A AZ ÚT
VÉGE!
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REJtVÉNY
MEGFEJTÉS 1: Hoztál játékokat a mobiltelefonokra is?

MEGFEJTÉS 2: Megőriztül Lacika első hóemberét.

A POÉN
1. RÉSZE

VÍZBEN
TARTÓ

ARRÓL A
HELYRŐL

SZÁRMAZÓ

FÉLÁR!

TONNA

ÁGNES,
BECÉZVE

ALUL
LEVŐ

JUGOSZ-
LÁV

REPÜLŐ-
TÁRSASÁG

VOLT

A KÚT
KÖZEPE!

ELLEN-
ÉRTÉK

AUTÓ-
PÁLYA

É
HIDRO-

GÉN

A MÚLT
IDŐ JELE

SZERKEZET
ANGOLUL

(GEAR)

A PIAC
FELE!

KELET

AKI MEL-
LETTED ÜL
A SULIBAN

UJJAIVAL
ÉRINT

OLASZ
SÍKSÁG ÉS

FOLYÓ

BELGIUM

ATTILA,
BECÉZVE

THAIFÖLD

... A MACS-
KÁK RÉME,
RAJZFILM-
SOROZAT

HÍM NYÚL

EZÜST

A POÉN
2. RÉSZE

SOKSZOR
SZÓBA
HOZNI

AMPER

RÓMAI 50

LE TUD
NÉZNI ODA

KERTI ....,
MADÁR

EGY
HELYEN SE

SZÍNÜLTIG

FÉL
VONÓ!

HOLLAN-
DIA

NEM
LÁNYA

TOLEDO
FOLYÓJA

IGEN
SZERBÜL

EZ ÉVI

TÖRÖK-
ORSZÁG

A  -BEN
PÁRJA

ABLAK-
ÜVEG-

RÖGZÍTŐ

NÉMET
NÉVELŐ

EME

OXIGÉN

DEHOGY!

FIÚNÉV

A KÖRLET
KÖZEPE!

LABDÁT
KÖZÉPRE

ÍVEL

... DEREK,
SZÍNÉSZNŐ

ADÁSBAN
VAN!

VALJEVOI
AUTÓJEL

AZ A SZE-
MÉLY?

ROSSZBAN
SÁNTIKÁLÓ
SZEMÉLY

FRANCIA
AUTÓJEL

RAJZBAN IS
BEMUTAT
VALAMIT,
LERAJZOL I ?

A POÉN
1. RÉSZE

GYORS
ELSZA-
LADÁS

MASINA

A PAPÍR-
HAJTOGA-
TÁS MŰ-
VÉSZETE

SZEMÉLYÉT

OXIGÉN

JÁROM

A SZEM
KÖZEPE!

CSODÁLA-
TOS, RA-
GYOGÓ

A TÁRGY
RAGJA

TONNA

EME

KELET

VEVŐRE TA-
LÁL AZ ÁRU

ÁBÉCÉNK
ELSŐ KÉT
BETŰJE

KÖLYKEZŐ
KOCA

CSUPÁN

FÉLFA!

BELGIUM

KÁLIUM

SÁRGA-
HÉJÚ
GYÜ-

MÖLCS

E
MÉTER

ILYEN
SZÓFAJ A

VAN  IS

NEWTON

SAMPON-
MÁRKA
(LORIN)

PÉPES
ÉTEL

LUXEM-
BURG

HOLLAN-
DIA

RÓMAI
1000

RECIPE,
(ORVOSI
RECEPT)
RÖVIDEN

GALLIUM

FÉL, IJE-
DEZIK

ÜGYETLEN,
RÉGIESEN

(LELE)

A MÉLYBE
TASZÍT

PITE VAN
ILYEN

AUSZT-
RIA

NULLA

RÁDIUM

PUHA
FÉM

KACAT

EGYIK
VÉRCSO-

PORT

LAKÁS-
BÉRLŐ

HIBÁZIK A
VÁLASZADÓ

A FÉRFI
PÁRJA

A POÉN
2. RÉSZE

ANTAL,
BECÉZVE

HELGA ...
SZÍNÉSZNŐ

(LINÉ)

MELY SZE-
MÉLYT?

NITRO-
GÉN

AZ ÚT
VÉGE!

MAGAD

OLVAS-
NIVALÓ

TÉLI
SPORT

KERESZ-
TÜL-

POTTYAN

PÁROS
MESE!

KÉRDŐ-
SZÓ

TÁMOGAT

KÖNYÖ-
RÖGVE

KÉR,
KÖLTŐI
SZÓVAL
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BizAlMAS SOROk
Jelige: „Ginger”
Kedves Bizi!
Hetedikes szerelmes lány vagyok. A gon-

dom az, hogy nem tudom, mit tehetnék. 
Szeptemberben volt a nővérem esküvője, ahol 
megismerkedtem a világ legszebb pasijával! Ő 
középiskolás. Táncoltunk is. Néztük egymást. 
Rám mosolygott és kacsintott egyet. Azóta 
csak rá gondolok, mert sajnos többé nem ta-
lálkoztam vele. Nem tudok aludni, amikor a 
leckét írom, egyszer csak azt veszem észre, 
hogy nem írok tovább, csak a semmibe nézek 
és mosolygok. Ilyesmi még eddig nem történt 
velem! Rettenetes, hogy azonkívül, hogy kö-
zépiskolás, semmit sem tudok róla. Szeretném 
felvenni vele a kapcsolatot, de nem tudom ho-
gyan. Hogyan szerezhetnék róla bármilyen 
információt?! Kérlek, segíts!

„Ginger”

Válasz:
Igazán nehéz helyzetben vagy, mert nehéz 

dolgod van, ha ennyi idő alatt nem szereztél a fi-
úról semmilyen információt. Azért viszont sze-
rencsésnek vagy mondható, mert eltalált Ámor 
nyila. Egy igazán csodálatos dolog, ami felemelő 
érzés, de fájdalmas is, ha nem tud megvalósulni, 
mint a te esetedben. Sajnos, nem sokat tudunk 
segíteni, csak tippet adni. Szerintem biztos akad 
a környezetedben valaki, aki ismeri a fiút, ro-
konok ismerősök, barátok, barátnők. Próbálj 
meg információhoz jutni a lakodalmat szervező 
páron keresztül. Utána, próbálj meg visszaemlé-
kezni arra, hogy kikkel volt a fiú, hátha a társa-
ságából ismersz valakit, aki segíthet. Kutathatsz 
a Facebookon is, a nővéred ismerősei között, 
hátha rábukkansz. Mindezek közben, azon is 
elgondolkodhatsz, hogy mi lesz akkor, ha fény 
derül a fiú kilétéről, és kiderül, hogy már kap-
csolatban van, vagy hogy félreértetted a hely-
zetet, amiben voltatok. És az is valószínű, hogy 
sosem tudod meg, ki is ő. Mindenesetre, ne bú-
sulj sokáig, még akkor sem, ha nem jól végződik 
számodra az eset. Ne feledd, milyen gyönyörű 
élményed volt, amelyre sokáig emlékezni fogsz.

Jelige: „F”
Kedves Bizalmas sorok!
Én, egy hatodik osztályos fiú vagyok. Sze-

retem a Jó Pajtást, és el szoktam olvasni a 
Bizalmas sorokat is. Sokáig gondolkodtam 
azon, hogy írjak-e, mert nagyon szégyenlős 
gyerek vagyok. A gondom az, hogy van egy 
lány az iskolában, aki nagyon tetszik nekem, 
és nem merem megszólítani. Szerencsére 
mind a ketten egy váltásba kerültünk, és min-
dig ugyanazokon a napokon vagyunk a suli-
ban. Volt már, hogy azt mondtam magamnak: 
hajrá, nincs mit veszíteni, de az utolsó pilla-
natban, amikor már majdnem köszöntem 
neki, továbbmentem szó nélkül. Mindig az jár 
a fejemben, hogy mit szólnak a többiek, meg 
mindenki rajtam fog nevetni, ha elutasít, vagy 
kinevet. Azt nem bírnám ki! Mit tegyek, hogy 
meg merjem szólítani?

„F”

Válasz:
Kedves „F”!
Azzal, hogy megírtad a problémádat és el-

küldted nekünk, már megtetted az első lépést 
a szégyenlősséged legyűrésére. Jó úton ha-
ladsz! Azért is, mert megfogalmaztad a prob-
lémádat, és már gondolkodsz a lehetséges lé-
péseken, és azért is, mert segítséget kértél. Egy 
nagyon is bátor fiút látok a leveled alapján! Ha 
nem lennél bátor, nem jelentkeztél volna ne-
künk. Nem tudom, mennyire lesz számodra 
vigasztaló az a tény, hogy nem vagy egyedül 
a szégyenlősségedben, és ez a szégyenlősség 
egyaránt jelentkezik a fiúknál és a lányoknál 
is. Azt is fontos tudnod, hogy nincs olyan em-
ber, aki ne félne, nem szorongna attól, hogy 
elutasítják, kinevetik. Ez teljesen elfogadható 
félelem. És az is nagyon jó, hogy tudatában 
vagy annak, hogy ez az érzelem, a félelem 
megjelent nálad. Most csak azon kellene 
munkálkodnod, hogy annyira megerősödjél, 
megnövekedjen az önbizalmad, hogy vállalni 
tudjad, hogy el is utasíthatnak, ki is nevethet-
nek, és ez nem jelenti a világ végét. Használd 
ki az osztálytársak és a barátok jótékony vé-
dőpalástját, és amikor arra jársz, ahol lány is 
van, előbb csak a tekinteteddel keresd az ő 
pillantását, és haladjál tovább. És ezt ismételd 
meg néhányszor. Utána, a következő lépésben, 
amikor elhaladsz mellette, mosolyogjál rá, és 
haladjál tovább. És ezt ismételd meg néhány 
napon keresztül. Ha mosollyal válaszol, lovon 
vagy! A következő fokozat már a köszönés, 
amikor elhaladsz mellette, azt mondod, hogy: 
Szia!, vagy Szevasztok!, ha többen vannak. Ha 
visszaköszön, jöhet a következő lépés, amikor 
megkérdezed, hogy van. De kereshetsz olyan 
közös iskolatársat is, aki bemutathat bennete-
ket egymásnak. És ne feledd, aki mer az nyer! 
Minden kis lépés, amivel sikerrel jársz, növeli 
az önbizalmadat is. És van még egy dolog, ami 
miatt érdemes vállalni azt is, hogy visszauta-
sítanak vagy kinevetnek. Tudnod kell, hogy 
az ilyen helyzetek erősítenek meg, és taníta-
nak meg bennünket, hogy felnőttkorban meg 
tudjunk birkózni az élet nehézségeivel. A hi-
báinkból és a sikereinkből is tanulunk, és ha 
még védőpalástként bevetjük a humort és a 
nevetést is, megvédjük önmagunkat és le tud-
juk fegyverezni a másik oldalt is. Csak bátran 
előre!

Jelige: „Tünde Flóra”
Kedves Bizalmas sorok!
Én egy 1� éves lány vagyok, a Jó Pajtás és a 

Bizalmas sorok rendszeres olvasója. Úgy gon-
doltam, én is jelentkezek, remélem rájövök, 
miért történnek velem ilyen-olyan dolgok. Az 
utóbbi időben az a kérdés foglalkoztat, hogy 
minden alkalommal, amikor azzal a sráccal, 
aki nagyon tetszik, akiért odavoltam, össze-
jövök, eltűnnek az érzelmeim, mintha varázs-
pálcával eltörölnék, megszűnik tetszeni, és 
már nem is látom olyan jó dolognak, ha vele 
vagyok. Sajnos, ez már háromszor is megtör-
tént velem. Szeretném, most már, ha hosszabb 
ideig járnék valakivel, mint egy-két nap, mint 
eddig. Segíts!

„Tünde Flóra”

Válasz:
Kedves Tünde Flóra! Akármilyen varázserő-

ben hiszel, tudnod kell, hogy valójában min-
dennek megvan a maga ideje! Sajnos, a serdü-
lőkor velejárója a kíváncsiság, a türelmetlenség, 
és a tapasztalatlanság is. Nem látjuk tisztán a 
dolgokat, összekeveredik bennünk a vonzódás 
a szerelemmel. Nem egyszer megtörténik, hogy 
a szimpátiát többnek gondoljuk, mert egyfajta 
ábrándvilágban vagyunk, különösen mi, lá-
nyok, szeretnénk szerelmesek lenni, tartozni 
valakihez. Arról ábrándozunk, álmodunk, hogy 
milyen lenne, ha… Odaképzeljük a srác ké-
pét, milyen lakást szeretnénk, milyen családot 
szeretnénk stb. Megtetszik egy srác, mindent 
megteszünk, hogy felfigyeljen ránk. Amikor 
meg arra kerül a sor, hogy „táncba akar vinni 
bennünket”, kiderül, hogy nem is olyan vonzó, 
unalmas a szövege, az öltözködése, az ápolt- 
vagy ápolatlansága stb. Amikor testközelbe 
kerülünk, megismerjük az egyént, elveszíti a 
varázsát. Hiányzik a kémia. Mindenesetre nem 
kell félned, aggódnod, mert idővel, ahogy idő-
sebb és érettebb leszel, az ősi szükségleted, hogy 
szeressenek, valakihez tartozzál, hogy utódokat 
hozzál a világra és gondozzad őket, legyőzi a fé-
lelmeket, legyőzi a fantáziálást. Addig is ne akarj 
minden áron járni a fiúkkal, előbb barátkozzál, 
ismerd meg őket ebben a helyzetben, utána 
meg, amikor valóban beértél és eljön a te időd, 
nem lesznek ilyen gondjaid, mint most.
Kérdéseitekre Bori Mária pszichológus válaszol

e-mail: bizalmas.sorok@gmail.com
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tESzt

Hamarosan itt a karácsony, az ajándékozás elkerülhetetlen. Te 
is kapsz és te is adsz ajándékot. Már tudod, hogy nem mindegy 
milyet, mert a legapróbb tárgy is kifejező, sok mindent elárul ró-
lunk. Tesztünk alapján megtudhatod, te milyen ajándékozó vagy.

1. Mi a véleményed az adventi naptárról?
a) Nélküle elképzelhetetlen a karácsony előtti időszak.
b) Nincs sok értelme.
c) Én mindig kapok, de én soha nem veszek senkinek.

2. Már előre érdeklődsz, kinek mi szerezne örömet?
a) Soha.
b) Mindig előre érdeklődöm.
c) Azt veszek, amire jut pénzem.

3. Minek alapján vásárolsz ajándékot?
a) Nincsenek szempontjaim.
b) Mindenkinek azt veszek, amire szüksége van.
c) Igyekszem mindenkinek a titkos vágyát teljesíteni.

4. Szerinted milyen a tökéletes ajándék?
a) Méregdrága.
b) Hasznos.
c) Amit nem tudok megvenni magamnak, viszont vágyom rá.

5. Elárulod a szeretteidnek, hogy mit rejtenek a csomagjaid?
a) A szüleimnek igen, de a testvéremnek nem.
b) Soha.
c) Mindig elárulom, nem tudok titkot tartani.

6. Mit szeretnél kapni az idén?
a) Plüssmacit/számítógépes játékot.
b) Könyvet.
c) Ruhát.

7. Tudod, hány személynek kell ajándékot venned?
a) Mindig az utolsó percekben számolom össze.
b) Pontosan, évek óta tudom.
c) Attól függ, nekem mennyien vesznek.

Milyen ajándékozó vagy?

Értékelés
� és 10 pont között: Maximalista vagy, már hetekkel, hónapokkal előbb 

keresed a megfelelő ajándékot, és rendszerint a végén még sem találod el sen-
kinek az ízlését. Viszont az is igaz, hogy te sem kapsz mindig kedvedre való 
ajándékot. Ne szomorodj el, még változtathatsz a dolgokon! Talán éppen az 
idén kerül sor a változásra, aminek már nagyon itt volt az ideje.

11 és 1� pont között: Pontosan tudod, hogy mit szeretnél, nagyon racio-
nalista típus vagy, akit nem igen hatnak meg az ajándékok. Nem veted el az 
ajándékozást, de csak hasznos tárgyakat szeretsz adni és kapni. Sokszor már 
az idegeidre megy az ünnep előtti készülődés, és kicsit el is ítéled, hogy az 
ünnep csak az ajándékokról, a tárgyakról szól.

1� és 21 pont között: Borzasztóan szeretsz ajándékot készíteni, és igyek-
szel mindenkinek azt venni, amire vágyik. Ezért aztán te is sok ajándékot 
kapsz. Te legszívesebben azt szeretnéd, ha minden hónapban karácsony len-
ne, annyira szeretsz meglepetéseket szerezni. Romantikus típus vagy, és sok 
a barátod.

PONTOZÁS

    a b c
1. 3 1 2
2. 1 2 3
3. 1 2 3
4. 2 3 1
5. 3 2 1
6. 2 3 1
7. 1 3 2
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tÖRÖM A kOBAkOM

KVÍZ
Hány lába van a gazellának?
n 2
n 4
n 6

Hol van Fokföld?
n Észak-Amerika
n Ázsia
n Afrika

Melyik áll növényi összetevőkből?
n Sajtkrém
n Margarin
n Vaj

Ki találta fel a liftet?
n Bosch
n Siemens
n Fuller

Melyik országban alapították a Samsungot?
n Dél-Korea
n Japán
n Kína

Hol találták fel a papírgyártást?
n India
n Kína
n Mezopotámia

Ki írt kilenc szimfóniát?
n Mozart
n Beethoven
n Csajkovszkij

Mi nyerhető bauxitból?
n Acél
n Vas
n Alumínium

Hány liter egy köbméter?
n 100
n 1000
n 10.000

Melyik országot hívják Hispániának is?
n Spanyolország
n Görögország
n Olaszország

Melyik állatot hívjuk birkának is?
n Kecske
n Marha
n Juh

Hány különbség van a két kép között?

Keresd a különbséget!

Fesd ki!

Megfejtés:
Keresd a különbséget! – mindössze két  

különbség van
Kvíz – 4, Afrikában, margarin, Siemens, 

Dél-Korea, Kína, Beethoven, alumínium, 
1000, Spanyolország, juh,
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tÖRÖM A kOBAkOM
Megfejtés:
Hol a kakas? – a bal alsó sarok táján keresd. Bal oldalról a má-

sodik, alulról a harmadik figura, és a legfontosabb: feje búb-
ján egy jókora „korona” jelzi, hogy különbözik a többiektől.

Találós kérdés – tűz, parázs, az életkorod, az álom, te magad, 
levegőt, a neved,

Igaz/Hamis – 1. hamis, a Naprendszer 4,6 milliárd éve alakult 
ki, 2. Igaz, 3. Igaz, 4. Hamis, Erdély Romániához tartozik, 5. 
Igaz, 6. Hamis, Selena Gomez énekes és színész, 7. Igaz, 8. 
Igaz, 9. Igaz, 10. Hamis, mert Einstein nevéhez fűződik.)

Keresd meg a földrajzi neveket! – Érd, Deszk, Eger, Győr,
Egészítsd ki a közmondásokat a hiányzó szavakkal! – borjú, 

kutya, macska, medve, légy.)

Keresd meg a földrajzi neveket!
Az alábbi szavakban egy-egy földrajzi név rejtőzik.

A) TÉRDVÉDŐ: _________________
B) GYÚRÓDESZKA: ______________
C) BEGERJED: _________________
D) FEGYŐR: _______________

Találós kérdés
n Ha vizet iszik, rögtön meghal. Mi az?
n Aranysárkány erdőt eszik, Lángokat fú, fényesedik, 

Holtában megfeketedik. Mi az?
n Folyamatosan emelkedik, de sosem csökken. Mi lehet az?
n Csak becsukott szemmel láthatjuk. Mi az?
n Édesanyád gyermeke, de neked nem testvéred. Ki az?
n Mit veszünk legtöbbet a piacon?
n Csak a tiéd, mégis mások használják többet?

Hol a kakas?

Nagyon sok optikai csalódáson alapuló teszttel találkozunk. Ezek nem-
csak nagyon szórakoztatóak, de kikapcsolódásként is tökéletesek. Fejtsünk 
minél több képrejtvényt, hiszen ezáltal a memóriánk is fejlődik. Az alábbi 
képen elrejtettünk egy kakast. Megtalálod?

Egészítsd ki a közmondásokat  
a hiányzó szavakkal!

A) Bámul, mint _______________ az új kapura.

B) Amelyik ________________ ugat, az nem harap.

C) Kerülgeti, mint ________________ a forró kását.

D) Ne igyál előre a ________________ bőrére.

E) Szemtelen, mint a piaci ___________________.

Igaz/Hamis
1. A Naprendszer kb. 2 milliárd éve alakult ki.
n Igaz
n Hamis

2. Azt az országot, melynek van királya, monarchiának hívjuk.
n Igaz
n Hamis

3. A Vatikán független állam.
n Igaz
n Hamis

4. Erdély Ukrajnához tartozik.
n Igaz
n Hamis

5. A felnőtt embernek 32 foga van.
n Igaz
n Hamis

6. Selena Gomez világbajnok úszó.
n Igaz
n Hamis

7. A XIX. században vált szokássá a karácsonyfa-állítás.
n Igaz
n Hamis

8. A Diótörő zenéjét Csajkovszkij szerezte.
n Igaz
n Hamis

9. A hidraulikus gépek folyadéknyomással dolgoznak.
n Igaz
n Hamis

10. A relativitáselmélet magyar találmány.
n Igaz
n Hamis
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tÖRÖM A kOBAkOM

Kakukktojás

Keresd meg a képen azt a párt, amelyik eltér a többitől! Ez biztos nem lesz nehéz, hiszen nagyon egyszerű.

Megfejtés:
Összekeveredtek a betűk – Bendegúz, Borbála, Enikő, Tamás, Julian-

na, László,
Halálos ítélet – Az elítélt lenyelte azt a papírt, amit kihúzott. A bizott-

ság csakis azt nézhette meg, ami maradt, és mivel azon az állt, hogy 
HALÁL, arra következtetett, hogy azon a papíron, amit lenyelt − 
tehát amit tulajdonképpen kihúzott − csakis ÉLET lehetett. Ezért 
felmentették az elítéltet. Ha szólt volna, hogy csalás történt, akkor 
megírták volna újból − helyesen − a két papírt, és csak 50% esélye 
lett volna a megmenekülésre.

Kakukktojás – Balról a negyedik pár, alulról pedig a második sorban 
keresd, két lányt látsz a lány-fiú páros helyett,

Összekeveredtek a betűk
Bogozd ki őket, s írd le az így kapott keresztneveket!

A) ZGÚEDBEN ______________

B) ROBBLÁA __________

C) IŐKNE ____________

D) MTSÁA _________________

E) JIUALANN___________

F) ZÓLSÁL ___________

Halálos ítélet
A középkorban halálra ítéltek egy parasztot, mivel nem tudta  

megadni a földesúrnak az adósságát. Az elítélt kegyelmet kért a ki-
rálytól. A király nem akarta magára haragítani sem a földesurat, sem 
a népet, aki a paraszt pártján állt. Ezért a következőt javasolta: írják  
föl egy papírra, hogy ÉLET, egy másikra meg azt, hogy HALÁL.  
A paraszt bekötött szemmel kell húzzon egyet, és amelyiket kihúzza,  
az lesz az ítélet. A bíró, aki megírta a két papírt, jó barátja volt a 
földesúrnak, és mindkét papírra HALÁLt írt. A bíró szolgája, aki  
viszont jó barátja volt a parasztnak, ezt észrevette, és rögtön szólt az 
elítéltnek. Ez gondolkozott egy kicsit, és úgy járt el, hogy biztosan 
megmeneküljön. Mit tett?
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 ViHOGi 

Segédorvosi talány
– Mit kell először is tudnia egy pályakezdő 

orvosnak, ha beteghez hívják?
– ???
– A címet.

Pusztai képzavar
– Hogy nevezik a hisztis madárijesztőt a 

hortobágyi határban?
– ???
– Dilibáb.

Speciális igény
– Kérek egy kiégett villanykörtét – mondja a 

férfi a boltban.
– Kiégettet? – csodálkozik az eladó.
– Igen. Sötétkamrába lesz.

Biztos jel
– Doktor úr, kérem, valami baj van a memó-

riámmal – panaszkodik a beteg.
– Mióta?
– Mit mióta?

Okos kutya
– Nekem nagyon okos kutyám van – dicsek-

szik a skót.
– Minden reggel önként, minden utasítás 

nélkül behozza a lépcsőházból a lakásba az új-
ságokat.

– Na és? Mi ebben a különleges? Ezt bárme-
lyik kutya megteszi, ha betanítják.

– Igaz, csakhogy én semmilyen újságra nem 
fizetek elő.

Óvoda
Egy férfi bemegy az óvodába, és azt mondja:
– Jöttem a gyerekemért.
– Hogy hívják?
– Nem mindegy? Holnap úgyis visszaho-

zom!

Tegeződünk?
Áll a középkorú eladónő az üzletben a pult 

mögött. Bejön egy babakocsit toló asszony, és 
köszönés nélkül, csak úgy odavetve megkérdezi:

– Cumitok van?
Mire a boltos:
– Cumink az van, de cumitokot nem tar-

tunk.

Fogfájós férfi
– Mi az, megint fáj a fogad?
– Igen, de már nem sokáig.
– Hogyhogy?
– Kihúzatom az összeset, protézist csinálta-

tok, és aztán ha fáj, bedobom egy pohárba, és 
utánadobok egy fájdalomcsillapítót.

Elégtelen
– Apu, a padszomszédom, az Attila egyest 

kapott – újságolja az iskolából hazaérve apuká-
jának Janika. Mire az apuka:

– Ez egyáltalán nem lep meg. Attila olyan, 
mint az apja, az pedig egy nagy tökfilkó.

Jani erre kiböki:
– Apu, én is egyest kaptam...

Képletesen
Kémiaórán a tanár felír egy képletet a táblá-

ra, majd felszólítja az első sorban ülő Zsuzsikát:
– Nos, ez minek a képlete?
– Jaj, tanár úr, itt van a nyelvemen...
– Akkor köpjed ki gyorsan, mert ez a sósav!

Műértő
– De szép ez a szobor! Honnan van?
– Én magam faragtam ki egy hatalmas kő-

tömbből.
– És honnan tudtad, hogy benne van?

Jó klíma
Egy turista Floridában tölti a szabadságát. 

Kérdezi a taxist, hogy Florida tényleg olyan 
egészséges hely-e.

– Nézze, amikor idekerültem, nem volt ha-
jam, nem tudtam beszélni, nem volt erőm arra 
sem, hogy keresztülmásszak a szobán, és az ágy-
ból is ki kellett venni, mert nem tudtam magam-
tól felkelni.

– És mióta van itt? – kérdezi a turista.
– Itt születtem.

Spórolás
– Téged Vincentnek hívnak, ugye?
– Igen.
– Akkor miért úgy írod alá a neved, hogy 

Vin?
– Mert így minden egyes aláírásnál megspó-

rolok egy centet.

Fölösleges aggodalom
– Nem lesz vékony ez a fal? – kérdi a leendő 

tulajdonos az építészvezetőtől.
– Nem, uram, erre még tapéta is jön!

Női dolgok
– Drágám – mondja Fruzsina a barátnőjének –,  

ma olyan jól nézel ki, hogy alig ismertelek meg!

Kutyafáját!
Öreg hölgy lép be a henteshez a kutyájával. 

Az állat felugrik a pultra, megragadja az egyik 
húsdarabot, és kiszalad vele az üzletből.

– Öné ez a kutya, asszonyom? – kérdi feldúl-
va a hentes.

– Régebben én gondoskodtam róla, de ma 
már önellátó.

A gazdi
Egy állatkereskedésben az idős hölgy pulcsit 

akar vásárolni a kutyájának.
– Hozza el a kutyát, hogy megnézzük, me-

lyik az ő mérete – mondja az eladó.
– Azt nem lehet, meglepetés lesz – válaszolja 

a néni.

Precíz kiszolgálás
Két férfi ül a kávéházban. Jön a pincér:
– Mit hozhatok önöknek?
Egyik férfi:
– Egy teát kérek!
A másik:
– Én is ugyanazt. De a csésze aztán tiszta 

legyen!
Nemsokára jön a pincér, hozza a két csésze 

teát:
– Tessék a tea. Melyikük kérte tiszta 

csészében?

Nyári feladvány
– Miért süt a nap?
– ???
– Mert főzni nem tud.

Kísértethistória
Egy embernek, aki nagyon fél a szellemek-

től, egyszer éjszaka egy temetőn kell átmennie. 
Óvatosan lépked, amikor hirtelen kopácsolást 
hall. Észreveszi, hogy az egyik sírnál egy mun-
karuhás fickó a sírkövet vési.

– Ó, csak maga túlórázik? A szívbajt hozta 
rám.

Mire a munkaruhás:
– Sajnálom, de elírták a nevem, azt javítom.

Lábonfekvő megoldás
– Miért kopog a fapapucs?
– ???
– Mert nem éri el a csengőt.
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A Jó Pajtás megjelenését támogatja:

Magyar Nemzeti 
Tanács

JÁTSSZUNK EGYÜTT!

Nyerj kerékpárt  
a Jó Pajtással!

5. SZELVÉNY
Mikor van az aprószentek napja?

_________________________________________

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

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

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

Íme téli nyereményjátékunk utolsó szelvénye, amit a múlt 
hetihez hasonlóan ki kell tölteni és megőrizni. Az öt szelvényt 
borítékba kell zárni, megcímezni és elküldeni címünkre:  
Jó Pajtás, 21000 Novi Sad, Vojvode Mišića 1.

A borítékba zárt kitöltött szelvényeknek legkésőbb január 
10-éig kell szerkesztőségünkbe érkezniük ahhoz, hogy do-
bozba kerüljenek és részt vegyenek a sorsoláson. A sorsolás 
eredményét a január 21-én megjelenő számunkban tesszük 
közzé.

A következő értékes 
 nyeremények várnak rád:

– egy Capriolo kerékpár
– három Blueberry füllhallgató
– két USB-adathordozó
– két féléves Jó Pajtás-előfizetés
– három Jó Pajtás-ajándékcsomag

Sok szerencsét minden játékos  
kedvű olvasónknak!

PÓTSZELVÉNY
Milyen különleges cukor díszíti  

a karácsonyfát?

_________________________________________

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

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

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

A 37. számunk nyereménykérdésének megfejtése nem más, mint a 
gyertya. Ezúttal Berényi Bercel, a zentai Thurzó Lajos iskola negye-
dik osztályos tanulója nyerte a Jó Pajtás könyvajándékát.

E heti nyereménykérdésünk a következő:
Füle is van, orra is van,
mégsem hall, de nem is szusszan.
Sarkantyút hord, s nem huszár,
nincs lába, és mégis jár.
Mi az?

A helyes választ legkésőbb január 11-éig küldd el címünkre. Le-
vélcímünk: 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!

A helyes válasszal könyvet 
nyerhetsz!


