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A hónap cikke: 

Egy újabb tör- 

vényt akarnak bevezetni? 

Az új törvény, melyet januártól vezetnek be tiltani fogja, 

hogy 10 éven aluli gyerek nem mehet még iskolába sem 18 

éven felüli felnőtt kísérete nélkül. 

Részletesebben a 4. Oldalon>>> 
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A következő számban folytatjuk… 
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Egy újabb törvényt akarnak bevezetni? 
Mint már említettük a címlapon, 
januártól új törvényt terveznek 
bevezetni, miszerint 10 éven aluli 
gyermek még iskolába sem mehet 
18 éven felüli felnőtt kísérete nélkül. 

Sok család számára ez nem kedvező, mert a szülők egész 
nap dolgoznak és a nagyobbik testvér kell kísérje 
mindenhová a kisebbet. Mi lesz ezekkel a családokkal? 
Sajnos erre még nem tudjuk a választ és ami még 
rosszabb, törvény kitalálói sem. 

Még egy szomorú dolog, ami nem más, mint, hogy ezt rendszeresen fogják ellenőrizni és 
büntetni is. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ajánló: Szabadkai műjégpálya 
Érdemes ellátogatni Szabadkára, már csak azért is, 
hogy 2 óra hosszára a jégen legyünk. A belépő ára 
csupán 110 RSD (1,10€; 340 HUF), a korcsolyabérlés 
pedig 200 RSD (2€; 616 HUF). 
Valamint kapunk egy bögre forró teát is. 
 
Ha pedig már eleve Szabadkán élünk, akkor nem 
érdemes kihagyni ezt a remek szórakozást, hiszen 
csak egy röpke pillanatra vagyunk a remek 
kikapcsolódástól. 
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Lopott idő (2011) 
 

A nem túl távoli jövőben az idő lesz az új pénznem. Az emberek 25 éves 
koruk után nem öregszenek tovább, így a gazdagok akár örökké 
élhetnek, míg a szegények minden percért harcolnak. 
Az egymástól jól elválasztott világok egyikében a huszonötnek kinéző, 
mindenre ráérő gazdagok múlatják végtelen fiatalságuk napjait, a másik 
oldalon, a gettóban pedig kétségbeesett, kapkodó harc folyik a minden 
percért. Itt nincsenek szabályok, és idejétmúltak az erkölcsök: csak a 
következő pillanat számít. 
A múló időt a karba épített óra jelzi, egy különleges, a két csuklót 
összeérintő kézrázással viszont aki akarja, átadhatja másnak a saját 
perceit. Akinek eltelik az utolsó pillanata, és nem szerez még időt, annak 
megáll a szíve. 
Egy gettóbeli srác (Justin Timberlake) váratlanul rengeteg időt kap egy 
ismeretlen időmilliomostól, ezért gyilkossággal gyanúsítják, és ő 

kénytelen menekülni. Túszul ejt egy fiatal, jómódú lányt (Amanda Seyfried), és magával cipeli. 
Az egyik percről a másikra élnek, de egymásba szeretnek: és ez felforgathatja a rendszer 
működését.  
 
A filmet megtekinthetitek a www.online-filmek.hu weboldalon. 
 

 
Jégkorszak – Állati nagy karácsony (2011) 

 
Hallottad a nagy újságot? Az egész család közös örömére 

visszatérnek a jégmezők legmenőbb hősei: és persze megint őrült 
kalandokba keverednek. 

Sid, a megállíthatatlanul nagydumás őslajhár véletlenül nagy galibát 
okoz, és ezzel nemcsak Manfréd barátja karácsonyát teszi tönkre, de 

még a Mikulás is a rosszcsontok közé sorolja. Ő azon nyomban ki 
szeretné köszörülni a csorbát, és megindul az Északi-sark felé: de 

csak ront a helyzeten. 
A mamut és barátai kénytelenek közbeavatkozni, de már nemcsak 

Siden kell segíteniük: az egész világ karácsonya a tét. 
 

A filmet megtekinthetitek a www.online-filmek.hu weboldalon. 
 

A következő hónapban is érdekesebbnél érdekesebb filmeket 
fogunk ajánlani nektek… 
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Gombák 
 
A gombák eukarióta sejtekből álló, egy- vagy többsejtű, általában telepes felépítésű, 
fotoszintetizáló pigmenteket nem tartalmazó, kitintartalmú sejtfallal rendelkező növények, 
melyek az élővilág egy önálló országát alkotják. A gombák a szárazföldi körülményekhez 
alkalmazkodtak. Táplálkozásuk szerint vagy szaprofiták (azaz korhadékokat, az elpusztult 
élőlények maradványait fogyasztják), vagy mikorrhizásak (gyökérkolonizálóak, azaz a gyökéren 
keresztül szimbiózisban élnek egy gazdanövénnyel), vagy pedig az élő gazdaszervezetet 
lebontandó szerves anyagként hasznosító paraziták. Szaporodásuk rendszerint a széllel 
szállítódó spórákkal történik. Jelenleg kb. 100.000 fajukat ismerjük, de becslések szerint akár 3 - 
400.000 eddig ismeretlen gombafaj is létezhet. 

A gombák kutatásával a mikológia foglalkozik. 

Sok gombafaj okozhat fertőző megbetegedéseket, mikózisokat. Ezen kívül 
a gombák mérgező vegyületek révén is károsíthatják az állati (emberi) 
szervezetet: ilyenkor mycetizmusról vagy mikotoxikózisról beszélünk. 

A gombák az állatokhoz hasonlóan heterotrófok, azaz szénszükségletüket szerves anyagokból, 
energiaszükségletüket pedig kémiai anyagokból fedezik. A gombák többsége aerob (azaz 
anyagcseréjükhöz szükségük van oxigénre). Sok gombafaj hosszú ideig kibírja az oxigén hiányát, 
azonban ilyenkor egy idő után a sejtjeik szaporodása leáll. Az anaerob (a levegő oxigénjét 
egyáltalán nem hasznosító) gombafajok másodlagosan anaerobok, azaz eredetileg nem voltak 
azok, csak elvesztették mitokondriumaikat. 

Jelentőségük 

Legfontosabb a lebontó szerepük, mely a szaprofita gombák feladata. Ezek lebontják a szerves, 
elsősorban növényi anyagokat. A szerves anyagok teljes lebontását viszont csak a baktériumok 
tudják elvégezni, de ha csak a baktériumok végeznék, a folyamat sokkal lassabb lenne. A nagy 
molekulákat ugyanis a gombák aprózzák fel és készítik elő a baktériumoknak. A gombák 
jelentősek a körforgásban, a szerves anyagok lebontása az egyik fontos feltétele a talaj 
keletkezésének. A magasabb rendű növényeknek közvetlen hasznuk is van a gombákból, sok 
gomba ugyanis szimbiózisban él a gyökerekkel. A lebontó gombák ugyanakkor óriási károkat is 
okoznak az élelmiszerek lebontásával. Az élősködő gombák is nagy jelentőségűek, nagy 
szerepük van a természetes kiválasztódásban, szabályozzák a bizonyos szempontból káros 
szervezetek túlszaporodását a természetben. 
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Élnek: a tengerek, tavak, folyók, mocsarak alján. Egyes állatok és az ember bélrendszerében is. 

Nagysága: MIKROSZKÓPIKUS 20 mikron (mikron=1/1000 mm) 

Alakja: változó az alakja 

Felépítése:  

1=sejthártya 
(elasztikus) 

2=citoplazma 

3=sejtmag 

4=álláb 

5=lüktetőva-
kuólum 

6=kisebb 
baktérium az 
emésztőva-
kuólumban 

Táplálkozás: kisebb baktériumokkal 

Életfolyamatok: 

 mozgás: állábakkal 

 légzés: egész sejtfelületen keresztül 

 szaporodás: osztódással (ivartalan szaporodás) 

CISZTA: nem megfelelő életkörülmények között alakul ki, egy kemény réteget képez maga körül 
és így éli túl a nem megfelelő életkörülményeket. 

VÉRHAS AMŐBA: betegség. Az amőba vérrel táplálkozik ezért a bél falán sebet ejt és elkezd 
vérezni. 
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A nő olyan, mint a Google, még be sem fejezted a mondatot már találgat! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Szent este össze ül a család és az ajándékokat bontogatják. Az anyós sikoltva felkiált: Jaj 
micsoda szégyen! Egy csomag vattát kaptam. Mire a veje: Hát nem azt mondta anyuka, hogy 
fülbe valót kér? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A székely fiú hazaérkezik a városból, s mikor be akar lépni az ajtón, a húgának a szétmarcangolt 

tetemét látja meg a küszöbön heverve... beljebb is lép tüstént, ahol meglátja az anyja széttépett 
hulláját az előszoba padlóján kiterülve...A fiú a konyhába veszi az irányt, és látja ám, hogy az 
apja a konyhaasztalon ül, és az arcán iszonyatos seb tátong...Megkérdezi tüstént a fiú 
-Édesapám! Mi történt itt? 
-Hát fiam, begyütt a medve... széttépte a húgodat, széttépte az anyádat, nekem meg 
belekarmolt a képembe... 
-És nagyon fáj, édesapám? 
-Csak ha nevetek... 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Chuck Norris egyedül is tud kánonban énekelni. 

 Néhány fiú bele tudja pisilni a nevét a hóba. Chuck Norris a betonba is. 

Chuck Norris tud kört rajzolni. Vonalzóval. 

Chuck Norris nem tud szeretni. Ő csak NEM megölni tud. 

Chuck Norris pórázon vezeti az áramot! 

A Halálnak egyszer Chuck Norris közeli élménye volt. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Jegyeket, bérleteket kérek! 
Móricka megszólal 
- Anyád tudja, hogy kéregetsz? 
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Annemarie tudta magától, hogy nagyon csinos. Huszonhárom éves volt, modell egy fotóügynökségnél. 
Bárhol jelent meg, minden férfitekintet ráfordult. Néha ez fárasztotta, máskor büszkeséggel töltötte el. 

Azon a keddi délelőttön azonban egészen másképp értelmezte saját szépségét. Kicsit szorongva indult el. 
A lakása mellett, a patak túloldalán volt egy kisebb lakótelep. Délelőttönként sok kismama sétáltatta 
gyermekét. Annemarie pedig szerette nézni a kicsiket, ahogy totyognak, játszanak. Néhányszor le is ült a 
játszótér melletti padra, szóba elegyedett az anyákkal. És már az első alkalommal felfogta, hogy valami 
rettenet uralja ezeket a nőket. Többször elment oda, diszkréten kérdezősködött. Végre ketten is 
bevallották neki a nagy titkot. A telep tulajdonosa, vagy százhúsz lakás bérbeadója Gorlen, egy förtelmes 
vénember. Aki súlyos szívbeteg, mégis kéjencként viselkedik. Ha valamelyik család megszorul anyagilag, 
nem tudja kifizetni a lakbért, vagy késik vele akár csak egyetlen napot is, telefonon magához rendeli az 
anyát - mindig a nőt, sohasem a férfit - és nyálas ajánlatot tesz. Néhányan bedőltek neki, azt suttogják, 
ezek a nők egyáltalán nem fizetnek lakbért... 

A többieknek csak akkor kár haladék, ha megengedik, hogy Gorlen tapogassa őket. 

Annemarie nagyon sajnálta a nőket. Kis töprengés után azonban felderült a kedve. Hát nem gyönyörű, 
ha valakit a saját fegyverével győznek le? 

És Annemarie azon a kedd délelőttön elindult. A háziúr az egyik tömb földszintjén élt, az egész szintet 
elfoglalta a lakása. De bármilyen gazdag volt is, egyedül maradt. Még cselédek sem bírták ki ördögi 
természetét. Amikor a lány becsöngetett a GORLEN feliratú ajtón, a kicsi, kopasz férfi szemében gonosz 
fények vibráltak. 

-Mi még nem találkoztunk - búgta Annemarie, és máris bent volt a lakásban. - Egy barátnőm kért meg, 
hogy intézzem el neki a lakbérhalasztást. 

Gorlen nagyokat nyelt és csak bólogatott. Másra nem is maradt ideje, mert Annemarie vetkőzni kezdett. 
Lassan, hozzáértéssel. Nem szégyellte magát, hiszen modell volt, nap mint nap vetkőznie kellett. 

Előbb a blúza esett le, aztán a farmernadrágja. A melltartót kicsit későbbre hagyta... Gorlen csak állt a 
nappali ajtaja előtt és nézte az előszobában vetkőző nőt. Annemarie mindent ledobott magáról. Még 
kacéran elfordult, amikor az utolsó ruhadarab is a padlóra repült, aztán hirtelen megfordult... 

Amire számított, az történt. Hiszen Gorlen szívbajos volt, mindenki tudta. A férfi még állt, döbbenten 
nézte nőt. De veszedelmesen ingott már. Majd ösztönösen kapaszkodót keresett, egyik kezével a szíve 
környékét tapogatta, a szeme fönnakadt... aztán a padlóra zuhant és nem mozdult többé. Annemarie 
nem nézett a férfira, már nem. Gyorsan felöltözött, semmit sem hagyott a padlón. A retiküljéből 
előkerült egy kesztyű is. Azt felöltve nyitotta ki az ajtót. A zár a helyére kattant, Annemarie pedig máris 
elhagyta a házat. 

A patakparton két kismama jött szembe, az egyik a kocsiban tolta kocsiban tolta kicsinyét, a másik 
mellett a földön tipegett egy kislány. 
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A címlapon: Vonat az állomáson 

Az újságban 1.623 szó szerepel. 

 

Új pályázatot hirdetünk! Várunk fogalmazásokat, meséket, verseket és más 
történeteket, de még Paint-ban rajzolt szerzeményeket is. Küld el e-mailban a 
virradovilag@gmail.com címre és a témába írd bele: ujsag-olvasokkore. Vagy 
töltsd fel Facebook oldalunkra: facebook.com/virradovilag 

A legszebbek bekerülnek az újságba! Sok sikert!  


