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Látod ezt a fotót? Ugyan mit ábrázolhat???
Hogy ne tedd ki magad fárasztó gondolatoknak, 

inkább rögtön elárulom: ez egy hordozható DVD-
lejátszó.

Hogy mire jó a hordozható DVD-lejátszó? Vannak 
emberek, akik odahaza rengeteg fi lmet néznek a 
tévé mellett álló DVD-ről. Idővel odáig fajul náluk a 
dolog, hogy már az autóban, a buszon vagy a vona-
ton utazva is szeretnék látni Orlando Bloomot.

Tehetik, mert íme, itt a megnevezett szerken-
tyű. Többféle módon használható. Ha az autó hát-
só ülésén ülsz, akkor egy hozzá kapott műanyag 
tartó segítségével a sofőr ülésének hátlapjára 
pattinthatod a készüléket.

A másik lehetőség: buszozás közben az öled-
be veszed. Persze kényelmetlen lenne magaddal 
cipelni. A mérnökök erre is megoldották, így a 
folyadékkristályos (LCD) képernyő lehajtható, s 
ezzel egy kb. könyv méretű dobozt kapsz.

Ma már nagyon sok gyártó készít hordoz-
ható DVD-lejátszót. A legismertebbek: Sony, 
Panasonic, Philips.

A jövő heti Jó Pajtás
címoldala és poszterecímoldala és poszterecímoldala és poszterecímoldala és posztere

Minden tini gondolko-
dott már azon, mi szeretne 

lenni, ha felnő.
A te agyadban is megfordultak 

már olyan gondolatok, hogy talán az lesz 
a legcélszerűbb, ha tanárnak tanulsz? Vagy 
inkább orvosnak, mérnöknek, szabónak,  köz-
lekedési rendőrnek, szakácsnak?

No és mi van, ha nyughatatlan természeted 
újabb és újabb kalandokra vágyik?

Ebben az esetben van egy remek tippem: 
legyen belőled Afrika-kutató oroszlánvadász! 
Biztosan nem fogsz unatkozni, hiszen egy ilyen 
veszélyes állatot élve befogni, nem lebecsülen-
dő cselekedet!

Hogy ezt hogy kell csinálni? Elárulhatom 
neked!

Tehát: hogyan fogj oroszlánt a sivatag-
ban? 

Erre több tudományos módszer is létezik, 
felsorolok néhányat. (Vigyázz, ezekhez a 
módszerekhez nagyon kell érteni a magas 
matematikát és mértant! Négyes vagy annál 
gyengébb matekosok kerüljék.) 

1. A geometriai megoldás 
Állíts egy hengerszerű ketrecet a sivatagba! 
a) eset: Az oroszlán már a ketrecben van. 

A megoldás igazán pofonegyszerű! 
b) eset: Az oroszlán a ketrecen kívül van. 

Álljunk a ketrecbe, és fordítsuk ki a falait! Így 
magunk a ketrecen kívülre kerülünk, ered-

ményképpen az oroszlán lesz a ketrecben. 

2. A vetítéses módszer 
Ami a lényeg: az általánosság korlátait 

fi gyelmen kívül hagyva tegyük fel, hogy a 
sivatag sík. A síkot egy a ketrecen átmenő 
egyenesbe vetíted, majd az egyenest egy ket-
recben lévő pontba. Így az oroszlán bekerül a 
ketrecbe. 

3. A valószínűségelméleti módszer 
Ehhez a módszerhez szükséges egy 

Laplace-kerék, néhány kocka és egy Gauss-
harang. A Laplace-kerékkel a sivatagon át fu-
rikázva kockákat dobálunk az oroszlán után. 
Amikor már dühödten rohan feléd, borítsd rá 
a Gauss-harangot. 

4. Newton-féle módszer 
A ketrec és az oroszlán a gravitáció 

(tömegvonzás) miatt vonzzák egymást. Ily 
módon az oroszlán előbb-utóbb a ketrecben 
fog csücsülni. 

5. Az ún. Schrödinger-módszer 
Annak a valószínűsége, hogy az oroszlán 

a ketrecben van, nagyobb, mint nulla. Ülj le a 
ketrec elé, és várj. 

6. Az egyszerű ember módszere 
Végy egy olyan szitát, amely csak az 

oroszlánokat nem ereszti át. Szitáld át vele a 
sivatagot, s a szita tele lesz apróbb, nagyobb 
oroszlánokkal.

Hát erről ennyit. Ha nem sokat értettél a 
felsoroltakból, ne lankadjon oroszlánvadász 
kedved. Fizikából, matekból előbb vagy utóbb 
majd úgyis tanuljátok eme tudományos mód-
szerek alapjait.

Ha engem kérdeznél, én a 6-os módszert 
alkalmaznám. Nagyon munkaigényes ugyan, 
de legalább nem kell hozzá sok tudomány....

Persze most azt kérdezhetnéd, hogy jó, jó, 
de mit kezdek én egy afrikai oroszlánnal?

Hát mondjuk, odahaza a kert díszeként 
tarthatnád. Többen csodálnák meg újdonsült 
kedvenced, mint blökit!

Gabi, aki elméletben
máris híres oroszlánvadász

Minden tini gondolko-
dott már azon, mi szeretne 

lenni, ha felnő.Szia
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A szomszédos városka ácsmestere két kisebb, 
fából készült hétvégi ház elkészítésére kapott 
megrendelést.

A megbeszélt határidőre össze is barkácsolta 
mindkettőt.

A megrendelők azonban nem igen örültek a 
príma faanyagból legyártott házikóknak.

Találd ki, miért?!

Mindenféle 
szerkentyűk

A hét fotója



Jó
 P

aj
tá

s
4

Jó
 P

aj
tá

s
5

Kilencven évvel ezelőtt írta József 
Attila ezeket a sorokat, az első világ-
háború utáni években, amikor nagy 

volt a szegénység. No, nem mintha most 
duskálnánk minden jóban, de azért elkép-
zelhetjük, mire költenénk, ha sok pénzünk 
lenne. Sokunk utazna, bejárná a világot, jó 
kocsira, házra költene. Hiszem azt, hogy 
akadna olyan is, aki segítené a szegénysorsú 
diákokat, jól tanuló egyetemistákat. Elkelne 
egyik másik iskolában egy tornaterem, a 
digitális tábláról ne is beszéljünk! Tudjátok, 
milyen az, biztosan láttátok a tévében. Ak-
kora, mint egy közönséges tábla, falra sze-
relhető. A 21. század vívmánya, mert tavaly 
gyártották először, s úgy működik, mint a 
számítógép. Élvezet lehet tanárnak, diáknak 
egyaránt mondjuk egy magyaróra.

Az óbecsei Zdravko Gložanski iskolában 
Horvát Regina magyartanárnő és diákjai: a 
hatodikos Német Tamás, a hetedikes Börcsök 
Josephin, Kovács Blanka, Talló Martina, 
Bohócki Szilvia, Horvát Zoltán, Bakos Anita és 
Nákity Kinga várnak rám.

Mikor elmondom József Attila versét, föl-
csillan a szemük, mindannyian emlékeznek 
az alsóban tanult versre. Elmesélik, hogy 
ők mire költenék a pénzüket, ha esetleg 
nyernének a lottón, vagy valami folytán 
meggazdagodnának.

– Nincs tornatermünk, sem ebédlőnk 
– kezd a mesélésbe Tamás. – Ha nyernék a 
lottón, első dolgom lenne, hogy egy kor-
szerű tornatermet építtetnék, meg ebédlőt, 
hogy ne kelljen az udvaron uzsonnáznunk. 
Természetesen a szegény sorsú gyerekeken 
is segítenék, mégpedig úgy, hogy egy szi-
geten építenék iskolát, nyaralóval együtt. 
A legmodernebb eszközökkel, számító-
gépekkel, digitális táblákkal szereltetném 
föl. Persze magamnak is vennék egy jó 
sportkocsit... 

– Igen a sportközpontba járunk tornázni 
– kapcsolódik a beszélgetésbe Martina –, s 
sok idő elmúlik a tornaórából mire odérünk, 
meg hamarabb is vissza kell indulni, hogy a 
következő óráról el ne késsünk. Alig marad 
idő tornázásra, pedig mindannyian szeret-
jük ezt az órát. Én is a tornaterem építése 
mellett döntenék, ha sok pénzem lenne. No, 
azért jó cuccokat is vásárolnék magamnak.

Josehpin korszerű bölcsödét építene, 
hogy a kicsi gyerekeknek minél jobb le-
gyen, meg:

– Hallottam, hogy az afrikai gyerekek mi-
lyen körülmények közt élnek, ott is építenék 
napköziket, iskolákat, jól fölszerelném, és 
ennivalóval is elleátnám, hogy ne éhezze-
nek a gyerekek. 

 Blanka szerint a pénz nem boldogít.De 
mindjárt hozzáteszi, hogy azért jó lenne, ha 
volna, mert: 

 – Én is modern eszközöket vennék az 
iskoláknak meg az egészségháznak. Ha 
nyernék, felét odaadnám. Láttam a tévében, 
hogy mennyire szükségük lenne lélegezte-
tőkre, művesére, komputeres tomográfra... 
Ha valamelyik gyerek olyan betegségben 
szenvedne, amit itt nálunk nem lehet gyó-
gyítani, akkor segíteném, hogy külföldön 
gyógyítsák vagy operálják meg.

Szilvia szerint eléggé kopott az iskolá-
juk, azt újítaná föl. Nem ártana kimeszelni, 
minél otthonosabbá tenni, ahol jól éreznék 
magukat.

– Új ajtók kellenének – mondja –, az ablako-
kat is meg kellene javítani. Egy komputerterem is 
hiányzik, felszerelném a legújabb számítógépek-
kel. Nagy házat vennék magamnak, s szuperül 
berendezném...

Zoli elmondása szerint eddig nemigen 
utazott, s ha lehetősége lenne, bejárná a 
világot. 

– Dubaiba, az Egyesült Arab Emírségek 
második legnagyobb városába mennék. 
A tévében láttam a mestetrséges szigetet, 

megnézném a hatalmas, modern épülete-
ket, villákat. Hallottam, hogy most épül egy 
nagy épület, mely állítólag a világ legmaga-
sabb felhőkarcolója lesz. A második állomás 
Olaszország lenne, ahol a  Colosseumot, a 
Pantenont tekinteném meg, melyet a régi 
rómaiak építettek. Persze Velencét is meg-
nézném. Azt mondják,  Párizs  a divat fővá-
rosa, oda is elutaznék, meg kíváncsi vagyok  
az Eiff el-toronyra is... Engem nem érdekel a 

gazdagság, nem gyűjteném a pénzt, hanem 
inkább világot szeretnék látni.

Anitát  is vonza a nagyvilág. Ő is bejárná 
a Földet. A téli sportok is érdeklik.

– Szeretnék megtanulni síelni – mondja. 
–  Ausztriában, Franciaországban nagyon 
szép sípályák vannak. Az egész telet ott 
tölteném.

Kinga Mauritiusra meg a Seychelle-szi-
getekre menne. 

–  Házat vennék egy szigeten, ahova 
gyakran mehetnék nyaralni. Voltam már 
Olaszországban, Riminiben, ahova táncolni 

mentünk, s ahol elsők lettünk! Tetszik ez 
az ország. Itt vennék egy szigeten házat, s 
gyakran oda járnék kikapcsolódni...

Ti mit szólnátok egy tengerparti szi-
geten lévő, jól fölszerelt iskolához, ahol 
Tamás lenne a tulaj? Mivel ő fi nanszírozná 
a tanárokat is, én is jelentkeznék, s digitális 
tábla segítségével tanulnátok például Arany 
János életrajzát.

Koncz Erzsébet

Ha én gazdag lennék... Kedves Jocó!
De szeretnék gazdag lenni,

Egyszer libasültet enni,
Jó ruhába járni kelni,

S öt forintér kuglert venni.

Míg a cukrot szopogatnám
Új ruhámat mutogatnám,
Dicsekednék fűnek fának,
Mi jó dolga van Attilának.

Olaszországban, Riminiben, ahova táncolni Olaszországban, Riminiben, ahova táncolni Olaszországban, Riminiben, ahova táncolni Olaszországban, Riminiben, ahova táncolni 

Bakos Anita Bohócki Szilvia Börcsök Josephin Horvát Zoltán

Kovács Blanka Nákity Kinga Német Tamás Talló Martina
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Édesapját korán elvesztette, könnyelmű 
anyja pedig nem törődött vele, ezért 
egy bécsi intézetben nevelkedett, majd 

fi atalon katonai pályára lépett. A zágrábi aka-
démián jogi tanulmányokat folytatott. 1831-
ben átvette az ikervári birtoka irányítását. 
Korszerűsíteni kezdte uradalmát, közben egy-
re inkább bekapcsolódott a politikai életbe. 
1834-ben Pozsonyban házasságot kötött a 18 
éves Zichy Antóniával. 1830-tól felsőtáblai tag 
a reformországgyűléseken, és néhány évvel 
később már a főrendi ellenzék egyik vezető 
alakja. 1841-ben az Iparegyesület, 1847-ben 
az Ellenzéki Párt elnökévé választották.

1848 március elején már nem volt két-
séges, hogy ha megalakulhat a magyar kor-
mány, akkor annak vezetője csak Batthyány 
lehet. Március 17-én V. Ferdinánd kinevezte 
miniszterelnökké. Bár alkotmányos monar-
chista volt, a pillanat kínálta lehetőséget 
igyekezett azonnal kihasználni: egyik legelső 
intézkedéseként körlevélben utasította a 
hatóságokat a jobbágyfelszabadítás ha-
ladéktalan kihirdetésére – még a törvény 
királyi jóváhagyása előtt. Szimbolikus jelen-
tőségű, hogy a forradalmi törvények királyi 
szentesítésének napján, április 11-én tette le 
a kormányfői esküt. 1848-ban az első népkép-
viseleti országgyűlésre június 23-án először a 
kiscelli, majd a sárvári kerület is őt választotta 
követnek. A kormányfő elfogadta és vissza 
is igazolta a kiscelli mandátumot, de Szél 
József megyei első alispán kérésére – aki báró 
Mesznil Viktor celli megválasztását helyezte 
kilátásba – a sárvári képviselőség megtartása 
mellett döntött.

Nevéhez fűződik a nemzetőrség meg-
szervezése, és az első tíz honvédzászlóalj 
felállítása. Szeptember 9-én Jelačić betört az 
országba, 10-én Batthyány lemondott, majd 
visszavonult ikervári kastélyába. Vidos József 
seregében harcolt. Néhány hét múlva a pesti 
országgyűlésre utazott. Tagja volt annak a 
békeküldöttségnek, amelyet az országgyűlés 
menesztett Windischgrätzhez. 

A herceg 1849. január 8-án elfogta Bat-
thyányt. Budán, Pozsonyban, Laibachban, 
majd Olmützben raboskodott. Útban Ausztria 
felé Jánosháza lakossága ki akarta szabadítani 
Magyarország volt miniszterelnökét és a töb-
bi foglyot. 1849. április 27-én Somlóvásárhely 
felől osztrák dzsidások által őrzött 18 szekér 
érkezett a településre. A szekereken élesre 
töltött fegyverű katonák vigyázta foglyok 

ültek. A jánosházi ven-
dégfogadó udvarára 
gördültek be a szekerek, 
amelyeken a foglyok 
között forradalmárok vol-
tak, köztük három gróf: 
Batthyány Lajos, Károlyi 
István, Zelenszky László. 
A foglyokat a vendégfo-
gadóban szállásolták el: a 
grófokat egy kisebb szo-
bában, a többieket pedig 
egy nagy teremben. Az 
esti és éjszakai órákban 
Jánosházán és környékén 
egy forradalmi jellegű, 
nagyszabású népmoz-
galom bontakozott ki a 
foglyok kiszabadítására. 
28-án hajnalban az össze-
gyűlt tömeg körbezárta 
az épületet és követelte 
a foglyok szabadon bocsá-
tását. Az őket őrző katonák vezetője, Langh 
kapitány a tömeg értésére adta, hogy élve 
vagy halva, de a foglyokat tovább kell szállí-
tania, és felkérte Batthyányt, nyugtassa meg a 
tömeget. Ő a fogadó tornácának korlátjához 
lépve, eleinte kissé remegő hangon, majd 
egyre magabiztosabban tett eleget 
a parancsnak. Kijelentette, 
hogy nem fél a bíróság íté-
letétől, és kérte a tömeg 
szétoszlását. Rövid be-
szédét – kezét szívére 
téve – így fejezte be: 

„Köszönöm a haza-
fi as jóindulatot, me-
lyet irántam és előt-
tem többnyire még is-
meretlen fogolytársaim 
iránt itteni ünnepélyes, 
de mindnyájunkra vészes-
sé válható megjelenésükkel 

tanúsítottak. Isten áldja 
meg önöket a jóindulatért 
még késő unokáikban is, 
de éppen ennek az Isten-
nek, a kiben mindnyájan 
bízunk, szent nevében 
kérem önöket, barátaink, 
hagyjanak minket, a mint 
eddig az ország főváros-
ából idáig békében jöttünk, 
békében vonulni tovább 
is. Ne kívánják halálunkat 
idő előtt, s ne idézzék föl, a 
mint már mondtam s most 
könyörögve újra mondom, a 
mit kerülni lehetetlen volna, 
Jánosházának végpusztu-
lását.”

A felkelők vezetői kéz-
szorítással búcsúztak a volt 
miniszterelnöktől, akinek 
ez volt az utolsó nyilvános 

szereplése. A jánosházi fel-
kelők ezen a napon beavatkozhattak volna a 
magyar történelem menetébe, ha Batthyány 
is úgy akarta volna...

Az ellene indított felségárulási per során 
az olmützi haditörvényszék csak rövidebb 
börtönbüntetésre ítélte. Bécsi ellenségei 

azonban, akik mélységesen gyűlölték 
amiatt, hogy egy közülük való 

„nagyúr” ellenük szegült, 
rábészélték a hadbírósá-
got , hogy ítélje halálra, 

de rögtön ajánlják is ke-
gyelemre, s így Batthyá-
ny szabad lehet. Ezután 
hazahozták Pestre, ahol 
Haynau teljhatalommal 

rendelkezett. Október 5-
én közölték vele halálos 

ítéletét. Sikertelen öngyil-
kossági kísérletét követően 

másnap Pesten kivégezték.

Batthyány Lajos 
Az első felelős magyar 

miniszterelnök
(Pozsony, 1807. február 10.–Pest, 1849. október 6.)

tanúsítottak. Isten áldja 
meg önöket a jóindulatért 
még késő unokáikban is, 
de éppen ennek az Isten-
nek, a kiben mindnyájan 
bízunk, szent nevében 
kérem önöket, barátaink, 
hagyjanak minket, a mint 
eddig az ország főváros-
ából idáig békében jöttünk, 
békében vonulni tovább 
is. Ne kívánják halálunkat 
idő előtt, s ne idézzék föl, a 
mint már mondtam s most 
könyörögve újra mondom, a 
mit kerülni lehetetlen volna, 
Jánosházának végpusztu-
lását.”

szorítással búcsúztak a volt 
miniszterelnöktől, akinek 

Batthyány Lajos kormánya
Névsor felülről lefelé és balról jobbra:
Batthyány Lajos miniszterelnök
Szemere Bertalan belügyminiszter
Esterházy Pál, a király személye körüli miniszter
Klauzál Gábor ipar- és földművelésügyi miniszter
Kossuth Lajos pénzügyminiszter
Mészáros Lázár hadügyminiszter
Széchenyi István közmunka és közlekedés-

ügyi miniszter
Eötvös József vallás- és közoktatásügyi miniszterEötvös József vallás- és közoktatásügyi miniszterEötvös József
Deák Ferenc igazságügyi miniszter

ipar- és földművelésügyi miniszter

 vallás- és közoktatásügyi miniszter

a parancsnak. Kijelentette, 
hogy nem fél a bíróság íté-

de mindnyájunkra vészes-
sé válható megjelenésükkel 

amiatt, hogy egy közülük való 
„nagyúr” ellenük szegült, 

másnap Pesten kivégezték.
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A Batthány-örökmécses Budapesten
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064/429-2-780

MELYIK SULIBA, OSZTÁLYBA JÁROK: 
Testvériség–Egység Á. I., 6.1 osztály

KEDVENC TANTÁRGYAIM: Fizika, torna, 
műszaki

AMI NEHEZEN MEGY: Matematika
KEDVENC TANÁROM: Györfi  Veronika
KEDVENC OLDALAIM A JÓ PAJTÁSBAN: 

Zenebona, Vicckupac
KEDVENC SZÍNÉSZNŐM: Hilary Duff 
KEDVENC FILMJEIM: Harry Potter, Rush 

Hour
MELYIK FILMBEN JÁTSZANÁM A 

FŐSZEREPET, MIÉRT: Brus Willis 
fi lmjeiben, mert nagyon jó színész.

KEDVENC VERSEM, KÖNYVEM: Petőfi  
Sándor: A Tisza; Molnár Ferenc: A Pál 
utcai fi úk

KEDVENC ÉNEKESEM: Željko Joksimović
KEDVENC EGYÜTTESEM: Tokio Hotel
KEDVENC DALOM: 50 Cent
KEDVENC SZÍNEIM: Kék, rózsaszín
KEDVENC ÉTELEM ÉS ITALOM: Pizza, Hello, 

Coca-Cola
KEDVENC ÁLLATAIM: Macska és kutya
MI A NEVÜK? Cili, Leszi
KEDVENC TÉVÉMÜSOROM: Big Brother
KEDVENC ÉVSZAKOM: Nyár
NO ÉS A SZERELEM: Majd alakul.
KIBE ESTEM BELE: Még senkibe.
ÍRJATOK!

NEVEM: Juhász Izabella
BECENEVEIM: Mawa, Cuca, Ixy, Didi
CÍMEM, TELEFONSZÁMOM: 

26000 Pancsova, Petőfi  Sándor u. 55.; 
064/357-85-30

MELYIK SULIBA, OSZTÁLYBA JÁROK: 
Testvériség–Egység Á. I., 7.1 osztály

KEDVENC TANTÁRGYAIM: Torna, rajz, 
angol

AMI NEHEZEN MEGY: Fizika, földrajz
KEDVENC TANÁRAIM: Bíró Zoltán, 

Lepedat Zorana, Maksimović Milorad
KEDVENC OLDALAIM A JÓ PAJTÁSBAN: 

Zenebona, Teszt, Vicckupac
KEDVENC SZÍNÉSZEIM, SZÍNÉSZNŐIM: 

Daniel Radcliff e, Emma Watson, 
Angelina Jolie, Olsen Twins, David 
Gallagher

KEDVENC FILMJEIM: A Gyűrűk Ura, 
A Gyűrűk Átka, Mr. and Mrs. Smith, 
Los Angeles-i tündérmese, 
Harry Potter, Titanic

MELYIK FILMBEN JÁTSZANÁM A 
FŐSZEREPET, MIÉRT: A Harry 
Potterben, mert szeretem a fantáziát.

KEDVENC KÖNYVEIM: Harry Potter, 
Narnia, A Gyűrűk Ura

KEDVENC ÉNEKESEM: Chris Watrin
KEDVENC EGYÜTTESEIM: US5 és 

Rebelde
KEDVENC DALOM: Sok van.
KEDVENC SZÍNEIM: Kék, fehér, piros, 

rózsaszín
KEDVENC ÉTELEIM ÉS ITALAIM: Pizza, 

burek, palacsinta, ásványvíz, Coca-
Cola, szederbor

KEDVENC ÁLLATAIM: Macska, kutya, ló, 
delfi n, sas

MI A NEVÜK? Mecó, Maci, Mici
KEDVENC ÉVSZAKOM: Nyár
NO ÉS A SZERELEM: Van.
KIBE ESTEM BELE: Spisjak Zlatkóba.
ÍRJATOK!

Elég fura élőlények a lepkék, 
hiszen több átalakulási fázison 
is végigmennek, hogy aztán 

gyorsan leéljék parányi életüket. A 
nőstények először leteszik petéiket a faj 
tápnövényére, ami annyit jelent, hogy 
a hernyók az éléskamra kellős közepén 
kelnek ki, és rövid időn belül el is fo-
gyasztják azt.

A dagadó növendékek időnként 
kinövik „ruhájukat” és kibújnak a bő-
rükből, hogy egy kissé terebélyesebben is 
kényelmesen mozoghassanak.

Négy vedlés után bebábozódnak, s 
zárt ajtók mögött megy végbe a csoda: 
a hernyó testéből, két hét alatt, pillangó 

lesz. A kifejlett állatnak néhány hete van 
arra, hogy továbbadja génjeit és újabb 
pillangónemzedéknek adjon életet. Ez idő 
alatt találnia kell egy megfelelő párt, egy 
megfelelő tápnövényt és le kell tennie a 
petéket.

Lepkék
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J
ó volna tudni, hogyan, mivel magyarázzák a japán gyár mérnö-
kei a valóban szokatlan küllemű kocsi születését?

Mivel kinyomoztuk, neked is elmondjuk.
– Az inkább doboznak, mintsem autónak tűnő, különös formájú 

négykerekű az 50. életévüket betöltött, egyedülálló, ám annál aktí-
vabb embereknek készült. Azoknak, akik imádnak sportolni, kirán-

dulni, vagy egyéb más szórakoztató szabadidős tevékenységeket 
végezni – magyarázzák az említett gyár tervezői.

– Hmmmm, hmmmm... – mondjuk erre mi.
No jó, törődjünk bele a megváltoztathatatlanba. Kukkantsunk 

inkább a járgányba!
A hátsó oldalajtók hátrafelé nyílnak, a visszapillantó tükröket 

kamerák helyettesítik, míg az ülések (a jobb első is) ledöntése telje-
sen sík, diófa borítású padlót eredményez. Tehát mindössze az első 
ülés „rendes” ebben a guruló téglatestben, a többi csak szabadon 
előhajtható, ideiglenes ülőalkalmatosság. 

Ráadásul a kocsi jobb oldalán hatalmas rés nyílik, megkönnyítve 
a kutya, a bicikli, vagy ne adj’ isten a szörf bepakolását. Az ülések 
könnyű, gyors ki- és beszerelése miatt egyébként aludni sem lehe-
tetlen a Bevelben. Ha tehát a tulaj egy többnapos horgásztúrára 
indul, nem kell éjszakára szállodai szobát bérelnie. A vele tartó hű 
kutyus meg jómaga is kényelmesen megalszanak a képeinken lát-
ható járműben.

Igen ám, de mivel, hogyan főzi meg a kora reggeli kávét a hor-
gászásra cihelődő atyafi ? 

Ez aztán tényleg nem gond! A tetőn napenergiát hasznosító 
táblák kaptak helyet, ezek árama rotyogtatja a vizet.

Arról persze lehetne véget nem érő 
vitát nyitni, hogy most ez a négykerekű 

gyönyörűszép-e, vagy ellenkezőleg: 
egyenesen csúfos.

Héköznapi aggyal egy kicsit nehezen 
emészthető a fura járgány, annyi biztos.

Alighanem neked is van róla véleményed, 
amint körülnéztél itt az oldalon.

De hogy a szakértőket nem hagyta 
hidegen az egészen újszerű japán autó, 

ezt biztosan tudjuk. Nemrég a Detroitban 
rendezett autókiállításon tolongtak 

körülötte a kíváncsiak.

Bemutatjuk a csodabogarat:

Nissan Bevel
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Azt szoktuk mondani: „Amíg Ön alszik, ad-
dig a nagyvilágban, kiváltképpen Holly-
woodban, szünet nélkül zümmögtetik a 

kamerákat!” Ebben ez évben is hihetetlenül gaz-
dag a kínálat. Lesz miért betévedni a mo-
zikba, lesz miért megvásárolni egy-egy 
alkotás DVD-változatát. Nos, 2007-ben 
– gondoljuk mi – mindenki talál majd 
legalább tíz olyan mozifi lmet, amelyet 
semmiképpen sem fog elmulasztani.

Lássuk hát a toplistát!
A varázslótanonc, Harry Potter népszerűsége 

tartós. Az újabb epizódot, a Harry Potter és a 
Főnix Rendje (Harry Potter and the Order of 
the Phoenix) címűt Peter Yates rendezi. Ő talán 
újabb és újabb trükkökkel gazdagítja majd a 
mesét. Szereplők: Daniel Radcliff e (nél-
küle nem megy a dolog), Rupert Grint, 
Emma Watson, Alan Rickman és mások. 
Hollywoodi bemutató: 2007. július 13-án. 
A forgalmazók azt állítják, hogy ezt a mo-
zifi lmet már a nyáron, az amerikai bemuta-
tóval egy időben mi is megnézhetjük. Mi 
vár az újabb epizódban a már nem annyira 
tanonc varázslóra és barátaira? Az ötödik 
eresztésben megtudjuk, vajon miért akar-
ja Voldemor elpusztítani Harryt. Egy kis 
pletyi: ezzel a sztorival befejeződik Emma 
Watson nagy kalandja a mozival (a hölgy 
ugyanis visszavonul, tanulni akar).

A Ghost Ridert Mark Steven Johnson 
rendezte. Szereplők: Nicolas Cage, Eva 

Mendes, Peter Fonda és mások. Egy Marvel-rajz-
regényben találkozunk először Johnny Blaze-el, 
az éjjeli motorossal, aki igazságot osztogat min-
denütt, ahol valami gazság történik. A mozifi lm 

nagy ötlete az, hogy Blaze magával az ördöggel 
kötött szövetség értelmében büntet. Csakhogy 
a feladat nem egyszerű ám, mert az apja tró-
nusára törő ördögöcskét kellene gatyába rázni. 
Nagy várakozás előzi meg a Pókember-sorozat 
újabb, sorrendben 3. epizódját. A Spider Man 
3-at Sam Reimi rendezi. A felállás nem sokat 
változik. Tobey Maguire és Kirsten Dunst mel-
lett feltűnik a sztoriban James Franco is. Ezzel 
az eresztéssel beteljesedik a trilógia. A fotóri-
porter változatlanul Mary Jane-ért epedezik. 
Szuperhősként saját démonjai mellett megküzd 
a Homokemberrel, akivel alaposan meggyűlik a 
baja szegénykének.

2007 legjobb, legtürelmetlenebbül várt 
kalandfi lmje  A Karib-tenger kalózai sorozat 

befejező része. Ezt az epizódot is Gore 
Verbinski rendezi. Szereplők: Johnny 
Depp, Keira Knightley, Orlando Bloom 
és mások. Most megtudjuk végre, ho-
gyan végződik a világ szélén és a kínai 
tengereken Jack Sparrow, Will Turner és 
Elizabeth Swann meséje.  A 3. epizód 
egyszerre forgott a kalózszéria 2. részé-
vel, de aztán újabb kalandok is beke-
rültek a történetbe. Még Jack édesapja, 
azaz Keith Richard is feltűnik a fedélze-
ten. Okvetlenül nézzétek meg a Véres 

gyémánt című kalandfi lmet Edward 
Zwick rendezésében. Szereplők: Le-
onardo DiCaprio, Djimon Haounsou, 
Jennifer Connely és mások. Dél-Afri-
kában vagyunk. Leonardo DiCaprio 
egy rózsaszínű gyémántra vadászik. 
Azt nem könnyű ám  megszerezni, 
mert Sierra Leoneban véres polgárhá-
ború dúl, az utazás abban az ország-
ban nagyon veszélyes...

B. Z.

Mozivilág 2007
Csúcsfi lmek a svédasztalon – Címek a várólistáról: 

Harry Potter és a Főnix Rendje, Ghost Rider, 
Pókember 3., A Karib-tenger kalózai 3., 

Rocky Balboa stb.

befejező része. Ezt az epizódot is Gore 
Verbinski rendezi. Szereplők: Johnny 
Depp, Keira Knightley, Orlando Bloom 
és mások. Most megtudjuk végre, ho-
gyan végződik a világ szélén és a kínai 
tengereken Jack Sparrow, Will Turner és 
Elizabeth Swann meséje.  A 3. epizód 
egyszerre forgott a kalózszéria 2. részé-
vel, de aztán újabb kalandok is beke-
rültek a történetbe. Még Jack édesapja, 
azaz Keith Richard is feltűnik a fedélze-
ten. Okvetlenül nézzétek meg a ten. Okvetlenül nézzétek meg a ten. Okvetlenül nézzétek meg a 

gyémánt
Zwick rendezésében. Szereplők: Le-
onardo DiCaprio, Djimon Haounsou, 
Jennifer Connely és mások. Dél-Afri-
kában vagyunk. Leonardo DiCaprio 
egy rózsaszínű gyémántra vadászik. 
Azt nem könnyű ám  megszerezni, 
mert Sierra Leoneban véres polgárhá-
ború dúl, az utazás abban az ország-
ban nagyon veszélyes...
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Ha itt vagy velem, szívem ragyog,
Minden percben boldog vagyok.
Te vagy életemben a legnagyobb kincs,
Hozzád hasonló a világon nincs!

A legdrágább kő az, mely másokat karcol,
de ő nem tűr karcolást.
A legnemesebb szív az, mely inkább
vérzik, minthogy megsebezzen mást.

Oly megnyugtató, hogy itt vagy nekem,
Hogy minden bajban fogod a kezem,
Hogy nem hagysz el soha, hogy viszont szeretsz,
Hogy velem együtt sírsz és nevetsz.

Van egy szó, mit úgy hívnak, remény,
Ha vigyázol rá, ő mindig benned él.
Ha szívedbe zárod, ki fontos neked,
Bármerre jársz, ő is ott lesz veled.

Szenvedéllyel gondolni egy másik emberi 
lényre sokszor több bánatot okoz, mint örö-
met. De ennek ellenére az ember nem lehet 
meg e tapasztalat nélkül!

Ezt az SMS-t küldd el annak, akit szeretsz, akit 
gyűlölsz, akit kedvelsz, vagy akit meg szeretnél 
puszilni, aztán gondolkodj el azon, hogy te miért 
kaptad. 

Fontos üzenetem van a számodra: amikor 
írom, rád gondolok, amikor küldöm, rád 
gondolok, amikor megkapod, rád gondolok, 
és most is rád gondolok. 

Valahol messze, valahol távol, valaki szíve te-
érted lángol. Emléked egy hű szív hűségesen 
őrzi. Ha te is szereted, írjál választ neki. 

Reggel, ha felébredsz, észre fogod venni, 
szobádból nem hiányzik semmi. De hogy 
én ott jártam, megtudod könnyen, fehér 
párnádon ott csillog a könnyem. 

Ha könnycsepp lennél, sosem sírnék, nehogy 
elveszítselek. 

Van álom, mely szebb mint a többi. Van álom, 
mely tovább tart, mint a többi. De a legszebb 
álmom ahhoz kötődik, aki most e sorokat 
éppen olvassa. 

Mikor rád gondolok, megremeg a lelkem, 
ilyenkor úgy érzem, bilincsben a testem. Min-
dig itt vagy velem, mégis oly távol, csak én 
tudom, hogy mennyire hiányzol. 

Ha álmodom, nem tudom, hogy mi a jó és 
mi a rossz. Ha álmodom, nem tudom mi az 
álom és mi a való. Ha álmodom, nem tudom 
mit miért teszek, csak azt remélem, ott ve-
led leszek. 

Úgy szeretnék sokszor vándorfelhő lenni, suttogó 
széllel hozzád elrepülni. 

Sohase gondoltam, hogy ilyen szép az élet, 
mióta ismerlek, csak azóta élek. Szívem szí-
veddel lágyan összedobban, szeretlek napról 
napra jobban és jobban. 

Mióta megismertelek, azóta szeretlek. Mesz-
sze vagy tőlem, de nem vagyok árva, mert itt 
vagy velem, a szívembe zárva. 

Hét csodája van a világnak, hat földrész, három 
óceán van, öt utcája van a falumnak, négy le-
vele a lóherének, két szemünk van, de belőled 
csak egyetlenegy van. 

Van egy álmom, amelyben a legfontosabb 
szerepet neked szánom. Ha egyszer valóra 
váltom, én leszek a legboldogabb a világon. 

Te vagy az egyetlen, ki örömöt okoz, nélküled az 
életem egy bezárt doboz. Várom a percet, mikor 
újra láthatlak, s a dobozból kitörnek a titkos 
vágyak. 

Hogyan tudnék élni nélküled? Hiszen rólad 
szól az élet. 

Hosszú álom az élet, valaki rosszat álmodik, 
s valaki szépet. Én azt szeretném, ha mi 
együtt álmodnánk valami szépet, s a mi 
álmunk soha nem érne véget. 
 
Szeretném szívemet kitépni s virág helyett az ab-
lakodba tenni. Hogyha látnád hervadó szívemet, 
akkor elhinnéd, hogy igazán szeretlek. 

Remélem valóság lesz minden remény, mely 
ott él a szívünk rejtekén. Az élet és a remény 
tárt karokkal vár, s hogy szép lesz-e, az csak 
rajtunk áll. 

Nem mondom, hogy szeress, azt sem, hogy 
gondolj néha rám. Mert ha szíved nem ezt 
súgja, hiába is mondanám. 

 Szerelmes 
SMS-ek minden 
mennyiségben!

Nemrég múlt Valentin napja. 
A statisztikák szerint azon a 
februári napon több milliárd 

szerelmes SMS utazgatott mobilról 
mobilra. A Mobilszaki rovat ebből 
a megszámlálhatatlanul sok szívet 
puhító üzenetből kiszűrt neked két 
tucatnyit, azzal a reménnyel, hogy 

a közeljövőben (vagy még ma!) 
hasznát veszed.

éppen olvassa. 
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A
zt mondják, nincs barátság kutya és macska között!

És hozzáteszik, ősi ellenség a két négylábú, és itt semmit sem lehet tenni.
Háááát...

A legtöbbször valóban ilyen a világ rendje: a kutya ész nélkül ugat a cicára, amaz 
meg csak menekül és menekül.

De fi gyeld csak meg! A blöki általában csupán addig kergeti a dorombolót, amíg 
az meg nem elégeli a nyargalászást, és éles körmeivel meg nem fenyíti üldözőjét.

Ez még nem minden. Ne lepődj meg, és ne botránkozz meg, ha megsúgjuk, létez-
nek igazi kutya-macska barátságok is.

Az állatok életét ismerő szakemberek szerint csupán nevelés kérdése az egész. 
Könnyű például összeszoktatni egy kiskutyát és egy kiscicát. Sőt az is szépen megy, 
ha egy felnőtt kutyához egy kiscicával közelítünk.

Ha nem hiszed, próbáld ki!
Kedvcsinálóként íme néhány olyan fotó, amely az iménti állítás igazát bizonyítja!

 Van ilyen?

Kutya-macska 
barátság
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FEBRUÁR 22.
Ma Pál, Tas, Péter, Margit 

napja van.

1732 (275 éve történt)
Megszületett George Washington, 
az Amerikai Egyesült Államok első 
elnöke.

1810 (197 éve történt)
Zelazowa-Wolában megszületett 
Frédéric Francois Chopin lengyel 
zeneszerző és zongoraművész.

Sevillában meghalt Amerigo Ves-
pucci híres itáliai hajós és felfedező, 
aki spanyol és portugál uralkodók 
szolgálatában számos felfedezőutat 
tett a dél- és közép-amerikai konti-
nensre. 1507-ben német térképészek 
Vespucci keresztneve után nevezték 
el az Újvilágot  Amerikának.

FEBRUÁR 23.
Ma Alfréd, Ottó, Lázár, Péter, 

Alfréda napja van.

1440 (567 éve történt)
Kolozsváron megszületett Mátyás 
magyar király (1458–1490).

FEBRUÁR 24.
Ma Mátyás, János, Hedvig 

napja van.

1899 (108 éve történt)
Megszületett Erich Kästner német 
költő, regényíró, az Emil és a detek-
tívek szerzője.

1786 (221 éve történt)
Megszületett Wilhelm Grimm né-
met irodalomtörténész, nyelvész, a 
Grimm-mesék egyik szerzője.

1938 (69 éve történt)
Elkészült az első műszálas sörtéjű 
fogkefe. Ez volt az első alkalom, hogy 
nejlonfonalat hétköznapi célokra 
használtak.

FEBRUÁR 25.
Ma Géza, Vanda, Cézár napja 

van.

1842 (165 éve történt)
Megszületett Karl May 
német i úsági regény-
író. Legolvasottabbak 
az észak-amerikai indi-
ánokról szóló könyvei: 
a Winnetou, Az Ezüst-tó 

kincse, A medveölő fi a, Az inka 
öröksége című regényei, melyekből 
nagy sikerű fi lmek is készültek.

FEBRUÁR 26.
Ma Edina, Géza, Sándor, Viktor, 

Győző, Nesztor napja van.

1829 (178 éve történt)
Megszületett Levi Strauss a világ 
egyik legismertebb ruhadarabjának, 
a farmernek a feltalálója.

1938 (69 éve történt)
Útjára indult az első radarral is felsze-
relt utasszállító hajó.

FEBRUÁR 27.
Ma Ákos, Bátor, Gábor, László, 

Éneás napja van.

FEBRUÁR 28.
Ma Elemér, 

Antónia, Román 
napja van.

1977 (30 éve történt)
Először született bálna 
fogságban, Los Ange-
lesben.

1940 (67 éve történt)
Először közvetítettek 
kosárlabda-mérkőzést 
a televízióban. 

• Ezen a napon történt • Ezen a napon történt • Ezen a napon történt • 

K i hinné, hogy a manapság használt 
fogkefe jóval a fogtisztító krémek után 
jelent meg a háztartásokban. Krisztus 

előtt 3000 környékén már az ókori Egyiptomban 
is használtak valamiféle pépet: a fogaikat beken-
ték egy olyan krémmel, melybe bivaly körmét 
reszelték, égetett tojáshéjat is tettek bele, majd 
sóval és vízzel keverték össze. 

Későbbi feljegyzések szerint már mentolt és 
virágszirmokat is kevertek bele, hogy javítsanak 
valamit az igen sajátos ízén.

A történészek szerint az ókori Egyiptom-
ban még az ujjukat használták kefe helyett. 
Babilóniában egy gyökér rágásával tisztították 
fogsorukat a pedánsabbak, míg a római és görög 
időkből rágható és ehető fogpiszkálókról vannak 
feljegyzések. A kínaiak ugyancsak sajátos ízű 
faágakat használtak: a nyers botocskákat egy 
mai ceruza méretére faragták, ezek egyik vége 

fogpiszkáló volt, a másik, puhább rész pedig 
rágásra szolgált. Találtak olyan kínai fogkeféket 
is, melyek csontból vagy bambuszból készül-
tek, ezekre pedig disznók szőrét, erős sörtéit 
erősítették.

Az 15. század vége felé Kínában már használ-
tak egy, a mai fogkeféhez hasonló szerszámot. 

Ezt követően 1780 a nagy dátum, ekkor talál-
ja fel az angol William Addis a klasszikus fogkefét 
(bár sokan úgy vélik, hogy utazók hozhatták 
Európába), így Angliában hamarosan ismert 
ember lesz. 

A 19. században szénnel kevert krétaporral 
(!) is kísérleteznek: fogorvosok és kémikusok 
próbálják megtalálni a megfelelő krémet, mely 
őrzi a fogak épségét, és melynek elfogadható 
az íze. 

1896-ban a manapság világhírű Colgate gyár 
Amerikában kis tubusban árulja a készítmé-

nyüket.  1938-ban történik meg először, hogy 
a fogkefe szálai is változnak: az angol Dupont 
laboratóriumaiban állati szőrök helyett nejlont 
használnak. A fl uor csak az ötvenes évektől jele-
nik meg a fogkrémekben.

A fogfájás ellen is sokféle módon küzdöttek 
őseink: egy hiedelem szerint a fájós, szuvas fog-
gal ellentétes oldalon lévő fülbe kellett befecs-
kendezni egy sós, fokhagymás, borsos oldatot. 
Ez a megoldás vélhetően nem javított sokat a 
komor páciens közérzetén.

Manapság a vevő hosszan válogathat, hiszen 
van elektromos fogkefe, kerek, rombusz, ovális 
vagy téglalap fejű, van kemény, félkemény, lágy 
kefe, de olyan modern fogkefe is létezik, mely 
sípol, ha már túlhasznált, kopott. Krémekből is 
akad csíkos, egyszínű, fehérítő és zománcvédő 
– egyszóval manapság már csak a pandák maj-
szolnak bambuszrügyeket...

magyar király (1458–1490).

1512 (495 éve történt)

Amerigo 
Vespucci

Mátyás

van.

Erich 
Kästner

FEBRUÁR 28.

1977 (30 éve történt)
Először született bálna 
fogságban, Los Ange-
lesben.

1940 (67 éve történt)
Először közvetítettek 
kosárlabda-mérkőzést 
a televízióban. 

Karl 
May

1938-ban, 69 éve történt

Elkészült az első műszálas sörtéjű 
fogkefe. Ez volt az első alkalom, hogy 

nejlonfonalat hétköznapi célokra 
használtak
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Lakóhelyem

Lakóhelyem neve Temerin. Egyik nevezetessége a majd 200 éves templom. 
Ennek túloldalán az I úsági Otthon pillantható meg, mellette a Teleház találha-
tó, ahol számítógépezni lehet. Ha tovább sétálunk, a Szirmai Károly Népkönyv-
tárhoz jutunk, ott több mint 3000 könyv található. Mozi is van Temerinben, ahol 
érdekes színdarabokat, rajzfi lmeket, fi lmeket adnak elő.

Ha végigmegyünk az utcán, a tűzoltóotthonhoz jutunk, ez nagyon magas 
épület. Az utca másik felén egy gyógyforrás folydogál, amit a temeriniek Grísza-
víznek neveznek. Ebben az utcában van a medence is, ahol nyáron sok a turista. 
Ha fölmegyünk az emelkedőn, ott van a tájház, ahol néprajzi előadásokat 
szerveznek.

Temerin lakosai magyarok és szerbek.
Azért szeretek itt élni, mert itt vannak a rokonaim és barátaim.

Nagy Ábel Bence, 4. osztály
Kókai Imre iskola, Temerin

Tájház

Nemrégen a tájházban voltunk, ahol régiségek láthatók. 
Pista bácsi, a gondozó, bemutatta a tájházat, és elmondta, hogy régen a 

falakat sárból építették.
A tájházban tisztaszoba, konyha, hátulsószoba és kamra volt. A tisztaszobá-

ban láttunk két magasan vetett ágyat dunnával és nagy vánkosokkal. Az ágyak 
fölött a falon szentképek helyezkednek el. A két ablak között almárium áll, de 
láttunk öreg asztalt, székeket, sifonért és egy bölcsőben alvó babát. 

A konyhában számomra sok érdekes régiséget: kredencet, stelázsit, 
cserpedényeket, valamint egy vasmozsarat láthattunk. Itt még nagyon tetszett 
a vályogból rakott tűzhely. A parazsas vasaló is megragadta a fi gyelmem. A 
kamraház két részből áll. Az egyikben tárolták a zsírt, a szalonnát, lisztet, bort 
stb. A másik részben a padlásfeljáró található. Az első és a hátsó udvar fakerí-
téssel van elkerítve. Ezen köcsögök lógnak, amelyekben a tejet mérték. A hátsó 
udvarban helyezkedik el a disznóól és a fészer a lovas kocsinak. Pista  bácsi még 
azt is elmesélte, hogy az istállóban aludt a béres, aki a lovakat és a teheneket 
gondozta.

Nagyon örülök annak, hogy alkalmam adódott beszámolót írni a temerini 
tájházról, és annak is, hogy meghívást kaptunk a disznóvágásra, a téli ínyenc 
falatok kóstolására.

Sétáló Zalán, 5. osztály
Petar Kočić iskola, Temerin

Kedvencem, a kutya

Egy szép vasárnapon történt, hogy hozzám került Néró, a kutyám. A bull 
típusú terrierek családjába tartozik. Lábai izmosak, ezért elég gyorsan tud futni, 
és ha erőteljesen elrugaszkodik a földtől, jó magasra ugrik. Koromfekete, és csak 
két apró fehér pötty van rajta.

A legszebb mégis a feje. Félelmetes állkapcsa van, hatalmas szemfogakkal. 
Az őseit harci kutyaként tartották számon, de mára már a kutyaviadalok ideje 
lejárt. A staff bullok igazi házikedvencek lettek. A mi Nérónk is nagyon barát-
ságosan viselkedik. Örökmozgó, csintalan kutya, elhord és megrág mindent, 
ami a foga közé kerül. Még csak 11 hónapos, de már három fajta győztes címet 
szerzett, és ezzel kiérdemelte a fi atal bajnoki titulust.

Sok kutyát láttam már, de a mi Nérónk a legszebb közülük.
Bús Levente, 4. osztály

Október 10. iskola, Szabadka

Cirmi

Egyszer egy macska szegődött hozzánk.
Mivel nem volt cicám, úgy döntöttünk, hogy befogadjuk. Elneveztem 

Cirminek. Elkészítettem neki az alvóhelyet, de nem tudta, minek rakom oda a 
rossz ruhát. Eleinte félt egy kicsit tőlem. Mikor enni adtam neki, meg lehetett 
simogatni. Aztán már el sem bírtam zavarni, annyira hízelgett nekem. Rövid 
szőrű. A szőre színe fehér, és fekete foltok vannak rajta. Szeme zöldeskék. Az 
tetszik benne, hogy a farka végén van egy fekete pötty. Reggel tejet szeret 
inni. A délutáni pihenőre készülődve alaposan megmosakszik. Estefelé, 
miután kipihente magát, elmegy a mezőre vadászni. Mezei egérrel szokott 
visszatérni. Általában négy óra felé ér haza. Míg be sem sötétedik, már az 
ajtónál szunyókál.

Nagyon örülök, hogy hozzánk szegődött. Remélem, hogy sosem hagy el.
Kovács Renáta, 5. osztály

Petőfi  Sándor iskola, Doroszló

Elutaztunk falura

Elutaztunk falura,
Mennyi állat, kész csoda!

Tehén néz ki az ajtón,
Csacsi áll várakozón.

Két kismalac beszélget,
Várják már az ebédet.

Ott egy kecske s egy barika,
Most fut közéjük a bika.

Lábát sürgősen szedi,
Talán méhecske kergeti?

Tyúkanyó csibéit fi gyeli,
A kis nyuszi fülét hegyezi.

Kakasszóra kel a csapat,
Hamar összeszedik magukat.

Mindenkinek sok a dolga,
Nincs idő a lazításra.

Morzsa kutya nagyon éber,
A portát fi gyeli szemével.

Sziráki Réka, 5. osztály
Cseh Károly iskola, Ada

Fickó, a teknősbéka

Házi kedvencemet Fickónak hívják. A születésnapomra kaptam.
Egy akváriumban lakik, persze komfortosan. Lakhelyének alját víz borítja, 

hiszen kétéltű a kis barátom. Fickó kedveli a különböző növényeket. Jóízűen 
falatozza az almát is. Napjai nagy részét szobámban tölti. Ha jó az idő, akkor 
kiviszem az udvarra, hogy ismerkedjen a természettel. A kutyámmal, Tappancs-
csal, s a cicámmal, Dagmanccsal már jól megbarátkozott. Először azt hittem, 
hogy felfalják egymást, pontosabban, hogy Dagmancs kebelezi be Fickót. 
De nem ez történt. Cicusom minden alkalommal repesve várja, hogy Fickót 
kivigyem hozzá vendégségbe. Amikor engedek szeméből sugárzó kérésének, 
akkor hatalmas játékba kezd a két rosszcsont. Ekkor látom, hogy milyen fürge 
az én Fickóm.

Örülök Fickónak, s remélem sokáig élvezni fogom társaságát, hiszen olyan ő 
nekem, mintha a testvérem lenne.

Beretka Judit, 8. osztály
Petőfi  Sándor iskola, Óbecse

Dinóháton. Gyuráki László temerini tanuló rajza 

Jó
 P

aj
tá

s
Jó

 P
aj

tá
s

12



Jó
 P

aj
tá

s
12

Jó
 P

aj
tá

s
13

Így már szebb!

A szünet utolsó napján kedvet kaptam az udvar műveléséhez.
Apám nemrég fát vágott. Rengeteg fűrészpor maradt. Úgy gondoltam, 

összeszedem egy zsákba. Összekaparásztam.
Észrevettem, hogy nagyon csúnya a kert. Gondoltam, majd felásom, mint 

minden tavasszal. Olyan nedves volt a talaj, hogy mikor jött a kiskutya, ott ma-
radt a lábnyoma. Haragudtam is rá nagyon:

– Milyen dolog, hogy felásom, te meg itt összemászkálod!
Pedig nem is az ő hibája volt.
– Néhány helyen készítettem egy-egy gödröt, és abba belehúztam az avart. 

Ráöntöttem a vödörbe szedett földet. Ugráltam is rajta, hogy ne legyen olyan 
puha. Próbáltam gereblyével szétütögetni a nagyobb göröngyöket, kisebb-
nagyobb sikerrel.

Két okból is abbahagytam a kertművelést. Az egyik, mert elkezdett sötéted-
ni, a másik meg, jól kifáradtam.

Kasza Zsuzsanna, 4. osztály
Elmékiskola, Zenta

Reggel a piacon
A nagyobb választék miatt a óbecsei piacra szoktunk menni bevásárolni.
Majdnem minden szombaton beutazunk. Már a parkolásnál látjuk, hogy 

nagy a tömeg. Anyukám tudja, hogy mit melyik árusnál vesz: kinél a sárgarépát, 
zöldséget. Egy bácsinál szoktuk venni a fejes salátát, mert nála mindig zsenge 
és nem keserű. A hagymából nem veszünk sokat, mert könnyen romlik. Közben 
a tumultus akkora, hogy egyszer erről löknek meg, másszor arról. Az elárusítók 
kiabálva kínálják portékájukat. A piaci asztalok roskadásig meg vannak rakva 
áruval. Az elárusítók kedvesek és csak kínálják a vevőket. Majdnem mindent 
lehet kapni a gyümölcsök és a zöldségfélék közül. Az árusok előtt kötény van, 
annak a zsebébe rakják a pénzt, vagy pedig egy dobozkába gyűjtik. Szoktunk 
venni almát, spenótot, káposztát, meg az idénytől függően más terményeket. 
A vásárlás végén úgy fel vagyunk pakolva, hogy már semmi más nem fér a 
kezünkbe.

Nem szeretek piacra járni, főleg a tolakodás miatt. Talán csak akkor, ha én 
lennék az elárusító, és én szedném a pénzt!

Stojakov Lea, 4. osztály
Svetozar Marković iskola, Bácsföldvár

A mi utcánk
Minden reggel autózajra ébredek. Ne is csodálkozzatok ezen, hisz a szem-

ben lakó szomszéd egy autóműhely gazdája. 
Az utcánk neve Žarko Zrenjanin utca. Ebben az utcában nagyon sok kóbor 

kutya él. Néha nagyon mérges rájuk az anyukám, mert szétkaparják a ház 
előtti gyönyörű virágoskertet. Az utcámban sajnos csak egy barátnőm van. 
Őt Ivanának hívják. Ritkán járunk egymáshoz. Az utcánk nagyon forgalmas. Itt 
még lehet látni régi házakat, de azért épültek már újak is. Azt sajnálom, hogy 
kevés a fa. Ja, és nem említettem, hogy kiről kapta az utca a nevét. Egy második 
világháborús harcos nevét viseli.

Nagyon szeretem az utcánkat, csak azért vagyok egy kicsit szomorú, mert a 
közelemben nincs sok gyerek.

Gyömbér Hanna, 4. osztály
Szent Száva iskola, Nagykikinda

Az én iskolám

A Svetozar Marković Általános Iskolába járok, az épület a hosszú, egyenes 
Rade Končar utcában helyezkedik el.

Az iskolafalak zöld és sárga színükkel nyugalmat keltenek, s biztatva várják a 
diákokat. Tantermeiben tanultam meg számolni, írni és olvasni. Itt találkoztam 
sok jószívű és kedves diáktársammal, akik közül néhány igazi barátom lett. Az 
iskolaudvar közepén egy futballpálya terül el. Körülötte sok fa és bokor leheli a 
tiszta levegőt, ezrét szeretünk itt futkosni, sétálni tornaórán és szünetekben. Az 
iskola előcsarnoka mindig élénk. Ide tűzik ki a fontos értesítéseket és a tanulók 
képzőművészeti órákon készített rajzait. Itt van a tanári és az igazgatói szoba 
ajtaja is, azokat néha szorongva nyitjuk ki. Az előcsarnokból tágas és tiszta fo-
lyosók és lépcsők vezetnek a földszinti és emeleti tantermekbe, ahol sok újat és 
érdekeset tanulunk, de félünk is néha a rossz osztályzatoktól.

Az iskolaév végét mindig várjuk, de a nyári szünidő után ismét örömmel 
indulok az iskolába, és minden évben nagyot dobban a szívem, amikor szep-
temberben megpillantom a kedves épületet.

Martinovity Anna, 5. osztály
Svetozar Marković iskola, Bácsföldvár

A szobámban

Lakásunk egyik kis zugában van az én szobám, amely a legkedvesebb hely 
számomra.

Az iskolából hazatérve itt találom meg a nyugalmam, békésen pihenhetek. 
Az utcára néző nagy ablakon kellő fény árad be, a napocska sugarai moso-
lyogva kukucskálnak be rajta. Az ablakkal szemben az ágyam helyezkedik el, 
támláján kedvenc plüssállataim heverésznek. Mindegyikük valakire emlékeztet, 
valamennyiüket szülinapomra kaptam. A másik falon a szekrényem van, natúr 
színe nyugtató hatású, ezért tetszik nekem. Polcai könyveimtől roskadoznak. A 
vitrines részben porcelánbabáimat sorakoztattam fel nagyság szerint, előre a 
kicsiket, hátra a nagyobbakat. Szobám egyik ékes bútordarabja a barna pianínó, 
melynek csaknem mindennap felcsendül a hangja. Mégis a legtöbbet használt 
bútor az íróasztalom, melynél naponta több órát töltök. Itt főleg tanulok, mű-
szaki rajzokat készítek és internetezek. A nap bármely szakában szívesen töltöm 
itt az időm.

Úgy gondolom, fontos, hogy minden gyereknek legyen egy saját kis szobá-
ja, nem azért, hogy a családjától teljesen elzárkózzon, hanem mert csak itt érzi 
magát igazán jól.

Solymosi Laura, 7. osztály
Samu Mihály iskola, Péterréve

Az udvaron

Miközben az udvaron sétálgatok, a hideg végigfut a hátamon. Csípős reg-
gelre ébredtünk.

Ahogy szétnézek, pillantásom a napra szegeződik. A nap nem felejtett 
el felkelni, még ha a hideggel is kell megküzdeni. Piros korongja nem tudja 
felébreszteni az alvó természetet. Látom a kertre is rátette a kezét az ősz. A 
virágok elhervadtak, és a növények téli álmukat várják. Az égre pillantva, a köd 
úgy száll tova, mint a madár. A kémények szürke füstöt köhögnek. A kövér füst-
felhők terjeszkednek, mintha hatalmukba akarnák venni az eget. Tovább lépek, 
s közben hallgatom a fák lehulló levelének lágy neszét. A fák, mint a magányos 
ember, búcsúztak el levélköntösüktől. A didergő fák alatt hevernek az elsárgult 
falevelek. A füvet nem is látom, ő nem is fél a hidegtől, tudja, hogy az avar 
megvédi majd a téltől. S miközben tekingetek jobbra-balra, látom, hogy az őszi 
szél levetkőztetett minden diófát, csak itt-ott csüng rajta még egy-két levél. A 
lágy szellő, mint dolgos munkás, söprögeti a leveleket. S ahogy elhaladok a vén 
diófa alatt, néha roppan egy-egy dió a talpam alatt.

Szeretem ezt az évszakot. Nem búsulok a dolgok ilyen rendjén, mert tudom, 
hogy:

„…ősszel a föld
Csak elalszik, nem hal meg;
Szeméből is látszik, hogy csak
Álmos ő, de nem beteg.”

Kiskároly Tímea
Csáki Lajos iskola, TopolyaVirágminta. Ajvázi Mirijetta szabadkai tanuló rajza

Szent Száva iskola, Nagykikinda
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Őszi vers

Őszi szelek fújnak,
sárgul a határ.
V-alakban vonulnak
a vadlibák.

Kopárak a kertek,
süpped az avar,
reggel a metsző szél
az arcodba mar.

Ezernyi esőcsepp
kopog a tetőn.
S messze, a réten túl
terád vár egy őz.

Martonosi Máté, 6. osztály
Gligorije Popov iskola, Kisorosz

Suttog az éji szél…

Suhog, suttog az éji szél,
elment már a gyönyörű nap,
hosszú útját bejárta a csillogó fény,
s itt van már a kemény fagy.

A ragyogó hold legelteti nyáját,
a fekete réten csillámló ezer virágát,
a szél éji dalt játszik,
a holddal együtt furulyázik.

Hosszú útját a hold is bejárja,
s az emberek álmát vigyázza,
a nap már úton van hazafelé,
és kúszik az égen felfelé.

Tari Mónika, 6. osztály
Kis Ferenc iskola, Szilágyi

Séta a faluban

Hideg téli reggelre ébredtem. Úgy gondoltam, elintézem a dolgaimat a 
faluban. Így hát meleg ruhába bújtam, és elindultam. Az utcán sok ismerőssel 
találkoztam, például az utcasarkon lakó öreg nénikével, aki még valamikor a 
szüleimet tanította. Illedelmesen köszöntem neki, és mentem tovább a csúszós, 
jeges úton a dermesztő hidegben.

Mikor már beértem a falu központjába, sokkal több emberrel találkoztam. 
Például János bácsival, aki már évek óta gesztenyét árul. Mióta az eszemet 
tudom, egész télen az alatt a régi hársfa alatt kuporog a hidegben a borzas 
kutyájával együtt, és fi nom gesztenyét árul. Mivel ismerem, és éhes voltam, 
meg a szél is felém fújta a gesztenyeillatot, vettem egy kevés gesztenyét. János 
bácsi annyit mondott:

– Köszönöm, fi am.
Én rákérdeztem:
– Mit köszön, János bátyám?
Ő így felelt:
– Hát, hogy vettél tőlem gesztenyét.
Később vettem újságot is, hogy megtudjam, mi történik a nagyvilágban. 

De manapság nem is kell újság, úgy is tudja az ember, hogy csak háború van 
mindenfelé. Ezután hazaindultam, otthon raktam a tűzre, hogy ne aludjon ki és 
elfogyasztottam a gesztenyét, ami kellemes ízű volt.

Átlapoztam az újságot és lefeküdtem. Azon töprengtem, hogy milyen szép 
ez az én falum, és örülök, hogy itt élek.

Bazsó Dávid, 7. osztály
Tömörkény István iskola, Tornyos

Utam az iskoláig

Utam az iskoláig hosszú, néha már-már unalmas, ezért az autóbuszban a táj 
megfi gyelésével töltöm az időmet.

Persze a busz nem jön rögtön az ajtóm elé, ezért az állomáson is sokszor 
körülnézek. A környék, ahol lakom, a többféleség jegyében éli világát. Egyrészt 
magas házak, betonjárdák, autók, másrészt füves területek, fák és bokrok 
jellemzik. Amint a busszal két állomásnyit haladok, az Újtelep sokszínűsége 
eltűnik. A füves területek egyhangúságát alig-alig szakítja meg néhány alacso-
nyabb épület, egy-egy cigányok lakta vályogház. Döbbenetes, hogyan élnek 
még mindig egyesek a huszonegyedik században. Szinte még fel sem ocsúdok, 
máris a külvárosi pusztaság szöges ellentéte kezd kibontakozni: a belvárosi élet 
forgataga. Az egész embertömeg olyan, mint egy óriási hangyaboly. Az autók-
kal belepett hosszú sugárutakat magas tömbházak szegélyezik. Ezek egyike 
előtt áll meg az autóbusz.

Kiszállok a hosszú út után, kinyújtózkodom, és úgy érzem: „Mintha egy 
világot utaztam volna körbe.”

Pásztor Kicsi Gergely, 7. osztály
Petőfi  Sándor iskola, Újvidék

 

Almafa. Bálizs 
Krisztina 
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Kedves Pajtások!
Írói tehetség kell ahhoz, hogy valaki szavak segítségével vará-

zsoljon: fölnyissa lelki szemünket, beindítsa belső látásunkat, s így 
a szavak által sugallt képet újrateremtsük képzeletünkben.

Ezt a varázslatot leginkább a leíró fogalmazásokban gya-
koroljátok, azért válogattam közülük a mai Rügyfakadásba. Van, 
aki leltárszerűen felsorolja a látottakat, ez is lehet a leírás egy 
módja. De jobban megmozgatja képzeletünket a fogalmazás 
írója, ha szinte társként vezet minket a temerini tájházon vagy a 
bácsföldvári iskolán végig, ha vele vagyunk a piaci forgatagban, 
vele együtt sétálunk a faluban, vagy nézünk ki az autóbuszból az 
iskolába vezető úton, vele együtt örülünk a házi kedvenceknek...

Mozgósíttok akkor is, amikor az írás tárgyával kapcsolatos 
gondolataitokat, véleményeteket és érzéseiteket megfogalmazzá-
tok, mert így az olvasó hangulatára, érzéseire gyakoroltok hatást. 
Egy-egy találó jelző, metafora, megszemélyesítés, hangutánzó, 
hangulatfestő szó ugyancsak varázseszköz a láttatáshoz.

Ha így folytatjátok, akkor még sok szép leírást olvashatunk a 
Rügyfakadásban. De várom az elbeszélő fogalmazásokat, interjú-
kat, meséket, vallomásokat, verseket is.

Üdvözlettel
Tomán Mária
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Kétnapos forgatás után készült el Caramel Párórára című szá-
mának videoklipje, melynek jeleneteit változatos budapesti 

helyszíneken rögzítetették. 
Caramel november végén megjelent második szólóalbumá-

nak első klipjét nagy hidegben forgatták a Párórára című szám-
hoz, melyet decembertől a rádiókban is hallhatunk. 

Az első forgatási napra december leghidegebb napján került 
sor a Művészetek Palotája modern városi környezetet idéző lép-
csőin. A klipben Caramel gondtalanul énekel, körülötte a rohanó 
tömeg, ő azonban vidám és jókedvű, mintha nem is venné körül 
a forgatag. 

– A dal arról szól, hogy néha elegünk van a városból, a forga-
tagból és olyankor jólesik visszatérni a természetbe. A képeken az 
ellenkezőjét látjuk: a város különböző forgalmas pontjain vagyok, 
és a jövő-menő embereket fi gyelem – mondja Caramel.

A hátralévő jeleneteket január közepén forgatták, egy derűs, 
napsütéses délelőttön. Ezek a képsorok már a mindennapok zajá-
tól távol játszódnak.

A teljes klipet februártól láthatjuk a zenei csatornákon.

KKözel tizenhétezer szavazat érkezett az inter-
netes Uno.hu újság olvasóitól arra a kérdésre, 

hogy szerintük ki a 2006-os esztendő felfedezett-
je. A szavazatok legtöbbjét Lola, a tini énekesnő 
kapta.

Lola számára a tavalyi esztendő igazi siker-
történet volt. Számos díjat besöpört, nyert Bravo 
Ottót, övé lett 2006 legnagyobb slágere, feltűnt a 
Barátok közt sorozatban is.

Az említett szavazás második helyzettje Mol-
nár Ferenc Caramel, aki a második Megasztár 
győzteseként már a második nagylemezét ké-
szítette el. Caramel után a szintén megasztáros 
Torres Dani következik, aki egyébként holtver-
senyben végzett a harmadik-negyedik helyen a 
Kistehén Tánczenekarral.

Egy rendkívül  népszerű amerikai újság 
által szervezett szavazása alapján 

Beyoncé Knowles az a hölgy, akit ma a 
legtöbb férfi olvasó szívesen látna barát-
nőként az oldalán. 

A kérdésre nyolc és fél millió szavazat 
érkezett. Beyoncé, a több millió albumot 
eladó énekesnő 98 vetélytársát győzte le a 

2007 Legkívánatosabb Nője címért, szu-
permodelleket és szépségkirálynőket uta-
sítva maga mögé, és jócskán megelőzve 
a második helyezett Scarlett Johanssont, 
illetve a tavalyi nyertes Jessica Albát. 

A szervezők a legfontosabb mércék 
közt a szépség mellett az intelligenciát, 
humorérzéket és az ambíciót sorolták fel. 

Caramel Párórája

A teljes klipet februártól láthatjuk a zenei csatornákon.

KK
hogy szerintük ki a 2006-os esztendő felfedezett-
je. A szavazatok legtöbbjét Lola, a tini énekesnő 
kapta.

történet volt. Számos díjat besöpört, nyert Bravo 
Ottót, övé lett 2006 legnagyobb slágere, feltűnt a 
Barátok közt sorozatban is.

nár Ferenc Caramel, aki a második Megasztár 
győzteseként már a második nagylemezét ké-
szítette el. Caramel után a szintén megasztáros 
Torres Dani következik, aki egyébként holtver-
senyben végzett a harmadik-negyedik helyen a 
Kistehén Tánczenekarral.

Lola sikertörténete

Szavaztak: Beyoncé
a legkívánatosabb barátnő
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Mi újság Magyarországon

Móricz Norbert tíz év után 
úgy határozott, megválik 

a zenekartól. Búcsúzásként egy 
közleményt adott ki, melyben 
kifejti távozásának okát. A hama-
rosan induló országos Hooligans-
turnéra már találtak új gitárost.

– Tíz éve, 1997 óta vagyok a 
Hooligans zenekarban. Egyen-
jogú tagként kerültem be a csa-
patba (együtt sírtunk, együtt ne-
vettünk), de most történtek olyan 
események, melyek a további 
közreműködésemet, zenekari 
tagságomat megfontolás tárgyá-
vá tették – írja Norbi, és szeretné, 
hogy a nyilvánosság is tisztában 
legyen a kilépését kiváltó okok-
kal. – A Hooligansnak az utóbbi 
időben kevesebb koncertje volt, 
mint korábban. A zenekar emelte 
fellépési díját a tavalyi évben. 
Ez sajnos nem igazán vált be, 
mivel kevés koncertmeghívást 
kaptunk. 

– Én most azt látom, hogy 
nagy bajok vannak a zenekarban. 
Nincs már meg az a baráti vi-
szony, amely jellemezte a korábbi 
kapcsolatunkat. Volt egy-két kon-

cert, mely azért maradt el, mert 
két tag előző éjszaka kirúgott a 
hámból, és másnap nem voltak 
hajlandóak eljönni a fellépésre. 
Nekem évekkel ezelőtt, február 
8-án halt meg édesanyám, ennek 
ellenére én aznap lejátszottam 
egy koncertet a zenekarral. A 
megbízhatóságra egy médiasze-
replés a legjobb példa. Ketten 
voltunk beharangozva egy bizo-
nyos tévében, én éppen megyek 
a helyszínre, amikor jön a tele-
fonhívás, hogy egyedül leszek, 
mert a másik tagnak nincs kedve 
áttaxizni a városon...

– Végül hadd tegyem hozzá, 
köszönöm a rajongóknak az ed-
digi rengeteg szeretetet, azoknak 
is, akik már elpártoltak a zenekar 
mellől, és a barátoknak is a bizta-
tást! Remélem, találkozunk még 
valahol, valamikor! 

A Tankcsapda frontemberével, 
Lukács Lacival a jövő évi 

tervekről beszélgettünk, és a 
legutóbbi lemez hangulatáról is 
faggattuk.

– A tavalyi koncertekhez ké-
pest mennyiben más fellépésekre 
számíthatunk az idén? 

– Az új lemezünk más, mint a 
korábbiak, így hát a készülő kon-
certek sem fognak hasonlítani a 
tavalyiakhoz. 

– Ha jól tudjuk, az előzenekarok 
tekintetében is készültök egy-két 
meglepetéssel.

– Igen. Többek között az a 
Benzin nevű banda lép majd fel, 
amelyben a Tankcsapda alapító 
basszusgitárosa, Labi is játszik. 
Vele azóta is nagyon jó a barátság-
ban vagyunk, és néha csatlakozik 
hozzánk a bandájával.

– Milyen az új lemezetek?
– Én úgy fogalmaznék, hogy 

ha ez a lemez nem hanganyag, 
hanem festmény lenne, akkor a 
sötét tónusok uralkodnának, és 
nem lennének rajta vidám színek, 
mint a sárga vagy a piros.

– Milyen terveitek vannak 
2007-re?

– Januárban egy rövid pihe-
nőnk volt. A tervek szerint február 
végén forgatunk egy új klipet, a 
Füst és lábdob című dalból, amely 
szerintem még egy kiaknázatlan 

„sláger” a korongról. Mint sejttet-
tem, nem maradnak el a szokásos 
tavaszi és nyári turnénk sem, azt 
már biztosan tudom. A fesztivál-
szezon végével pedig elkezdünk 
dolgozni az új lemezen. És még 
sok újdonság van, de egyelőre 
még nagyon kezdeti szakaszban 
ahhoz, hogy részletesebben tud-
nék róla beszélni.

A Tankcsapda zenekar gyö-
kerei 1989 februárjára nyúlnak 
vissza, ekkor határozta el Lukács 
László (gitár, ének), Buzsik György 
(dob) és Tóth Laboncz Attila (basz-
szusgitár), hogy zenekart alakíta-
nak Debrecenben.

Az eddig megjelent Tankcsap-
da-lemezek:
* 2004 Tankológia
* 2003 Égni vagy élni
* 2001 Agyarország
* 1999 Ha zajt akartok
* 1997 Connektor 567
* 1996 Eleven
* 1996 ’Cause for Sale
* 1995 Az ember tervez
* 1994 Jönnek a férgek 
* 1993 A legjobb méreg a punk 

& roll
* 1992 A legjobb méreg
* 1990 Punk & Roll
* 1989 Baj van!

A Depresszió zenekar a rövid év végi pihenő után már el is kezdett ké-
szülni a 2007-es bulikra. A tavalyi év rengeteg jó dolgot tartogatott 

számukra. Egyebek közt megjelent Az ébredés útján című lemez, amely 
a Magyar Hanglemezkiadók listájának második helyén nyitott.

A zenekar 2006. december közepe óta nem játszott, ezért a fi úk 
lassan már a falat kaparják – ugyanakkor biztosak benne, hogy kellően 
kárpótol majd mindenkit az az energiabomba, amivel tavasszal újra fel-
szántják az ország színpadait.

Márciusban indul az Újratöltés című turné, melyben hangsúlyos 
szerepet kapnak majd az új dalok. A friss programba a kihagyhatatlan 
kedvencek és az új szerzemények mellett visszakerül jó néhány korábbi 
nagy sláger is, és egy-két igazi ritkaságra is lehet számítani. 

Depresszió: 

Itt az Újratöltés turné

Turnéállomások:
Veszprém: március 2.

Sopron: március 9.
Győr: március 10.

Nyíregyháza: március 17.
Miskolc: április 6.

Szolnok: április 7.
Pécs: április 13.

Budapest: április 14.
Szeged: április 20.

Kecskemét: április 21.

Komoly problémák
a Hooligansnál

Távozott
a gitáros

Új év, új tervek

Beszélgetés Lukács Lacival



Jó
 P

aj
tá

s
16

Jó
 P

aj
tá

s
17

SSztárfotó
Sztárfotó a Zenebonában!

Ezúttal az óbecsei Beretka Csaba és kedvenc focistája, az Arsenal kö-
zépcsatára, Thierry Henry állt fotósunk gépe elé.

Te is szeretnél egy fotón lenni kedvenceddel? 
Ennek semmi akadálya. 
Csak írd meg, kivel szeretnél közös fényképen lenni.
Küldj magadról egy jobb, nagyobb képet (apró fotóból nem tudjuk 

megcsinálni), a többit bízd ránk. 
Fényképed – ha kéred – a megadott címre visszaküldjük.

Címünk: Jó Pajtás (Sztárfotó), 21000 Novi Sad, Vojvode Mišića 1.

zépcsatára,

megcsinálni), a többit bízd ránk. 

A hír így hangzik: a szóló-
énekesként begyűjtött 

sikerek után az énekesnő 
hamarosan visszatér zene-
karához, a No Doubthoz! 

A csapat gitárosa, Tom 
Dumont szerint már készül-
nek a dalok a következő 
albumra, és még ebben az 
évben stúdióba vonulnak, 
hogy Gwennel együtt felve-
gyék őket. 

– Mindig is mondtuk, hogy 
nem oszlottunk fel, de senki sem 
hitte el nekünk. Gwen sikeres 

szólókarrierének mindannyian 
örültünk, és már a kezdetek óta 
biztosak vagyunk abban, hogy 
előbb-utóbb újra együtt lesz a 
zenekar! – nyilatkozta Dumont.

Bizonyára nem unatkozhatott a múlt héten az éne-
kesnő fodrásza, ugyanis a napokban három helyen, 

háromféle frizurával jelent meg az ismét boldog pár-
kapcsolatban élő énekesnő. 

Jessicát először a szokásos szőke loknijaival látták, 
majd pár nap múlva hirtelen barnán, hajpánttal jelent 
meg. Legutóbb pedig szintén barnán, ám egészen 
más stílusban, oldalra fésülve hordta hajkoronáját az 
énekeső. 

Bár saját bevallása szerint boldog John Mayer éne-
kes-dalszerző barátja mellett, nemrég elárulta, hogy 
annak idején nagyon rosszul esett neki, hogy volt férje, 
Nick Lachey pár héttel szakításukat követőn már futott 
a lányok után.

Magyarországi top 5

1. Demjén Ferenc:
Kell még egy szó (Honfoglalás) 
2. Crystal:
TE VAGY A JEL 
3. Máté Péter:
Elmegyek 
4. Pandora’s Box:
A zöld, a bíbor és a fekete 
5. Magna Cum Laude:
Vidéki sanzon 

Külföldi top 5

1. Christina Aguilera:
Hurt 
2. Sylver:
Lay All Your Love On Me 
3. Cameron:
Henna 
4. P. Diddy:
Come To Me Featuring Nicole 
Sc... 
5. Red Hot Chili Peppers:
Dani California (Album Version) 

a lányok után.

Gwen 
Stefani 
visszatér?

Jessica Simpson
új külseje
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Az oskolai komédia után harmadnappal 
a mi két i aink az öreg Szigvárthoz 
kimenének, ki őket Teréziával együtt 

már sok ízben igen nagyon hítta vala. Ő egy 
kocsit küldött vala értek. Útjokban béfordulának 
azon vendégfogadóba, hol Szigvárt azelőtt a 
vadlövetről való szócivakodást hallotta vala. 
Ekkor senki se volt benne egy cigányasszonyon 
kívül, ki a mi i ainknak erővel is jövendőt akart 
mondani. Ők darab ideig vonogatták magokat, 
de amaz abba nem hagyván, végre csak odatartá 
néki Krónhelm a maga kezét. Jéh, jéh! Úrfi ! 
Csupa boldogság! Csupa nagy szerencse! Sok 
pénz, hogy vékákkal kell mérni! Hosszú élet, jó 
egészség! Nagy tisztesség! És mindenekfelett 
egy szép, kerek ábrázatú feleség! Óh, egy felette 
kedves leány! Egy tutzat gyermek utána! Óh, 
beh gyönyörű! Ládd-é, úrfi , beh nagy szeren-
cse fi a vagy! Csak megadhatod nékem a díját! 
– Szigvártnak is oda kellett néki a kezét tartani. 
– Neked is örömest jót jövendölnék, úrfi , de 
csak az érnyulványok a kezeden teljességgel 
meg nem engedik. Éhj! – Éjh! – Éhj. Fájdalom és 
nyomorúság! Búbánat és szenvedés! Mátka s egy 
csepp lagzi se! Jó egészség és hamar meghalás! 
Szedd össze  szívedet, úrfi , mert nagy szükséged 
van a  magad megbátorítására. Szegény úrfi ! Beh 
szánlak, ki különben igen jó fi ú vagy, de nézd, 
hogy éppen semmire se nézek, hanem csak az 
igazat mondom ki! Ne adj nékem semmit, mert 
néked rosszat jövendöltem; szedd össze, mon-
dom, szívedet, mert nagy szükséged van reá! 
–  A mi i aink keveset hajtanának a vén banya 
szavaira, s onnan tovább lódulának. Egy órányi 
földre Dáhlenbergtől eleikbe kijöve Terézia fejér 
gyolcs öltözetben, azon folyton folyó bodrok ég-
szín laplikából, s fejében egy fekete nyári kalap. 
Szigvárt alig látá meg, egybe kiugrott a kocsiból, 
egyenesen hozzá, s egyet se szólhatván nyakába 
borula. A gyenge szívű leányka csak elfakadt 
sírva örömében, s egy igen forró, atyafi úi szere-
tettel teljes csókot nyoma az öccse ajakára. Ah, 
kedves Xavérom! Hát ismét látlak? Óh, szerelmes 
egy öcsém, beh régen kívántam magamnak ezt 
az örömöt! – S már odaére a kocsi is. Krónhelm 
kiugrott, Terézia fogadá őtet egy olyan örömmo-
solygással, hogy az az ő szívét egészen átaljárta. 

Az ő magaviselése természet szerint való min-
den erőltetés nélkül  és vidám vala, s azonban 
mindég minden  mértékmeghaladás nélkül. 
Mulattatá őket a maga eleven viselésével s 
beszélésével, és éppen illendőképpen alkalmaz-
hatta mindkettőjökre a maga fi gyelmetességét. 
Közel ilyenformán képzettem magamnak az úrfi  
tekintetét, mondá Krónhelmnek, de mégis csak 
nem egészen. Kívánom, hogy nálunk leendő 
mulatozása teljes kedve szerént lehessen! Mi 
ugyan egész szívességgel azon lészünk, hogy 
magát meg ne unja, hanem már vajon kitelhe-
tik-é tőlünk? Mindazonáltal nem kételkedem 
benne, hogy levelemet is szívesen vette. Ezután 
páter Filippről s egyéb dolgokról tudakozódott 
tőlük. Szüntelenül csak rá-ránézett a maga 
öccsére, gyakran ki-kigördült egy-két köny-
nyűcsepp  a szeméből, s megint elmosolyoda, 
mikor rátekinte. Krónhelm eleinte egy kicsit 
félékenyformán viselte magát, és csak hallgatta, 

Kedves Olvasó Tanulók!

1787-ben jelent meg Barczafalvi Sza-
bó Dávid (1752–1828) Szigvárt klast-
romi története című regénye, amelyet 
Johann Martin Miller (1750–1814) német  
író Siegwart. Eine Klostergeschichte 
(1773) című művéből „magyarított”. A 
regény egyszerre volt sikerkönyv és tá-
madások célpontja. Barczafalvi ugyanis 
merész nyelvújító volt (a 18–19. század 
fordulópontján zajlott a magyar nyelv 
megújításának  mozgalma – a nyolcadik 
osztályban majd tanultok róla!). Számos 
új szót alkotott, ezért regényét az olvasók 
csak a szómagyarázó jegyzetek segít-
ségével értették meg. Ugyanakkor: az 
írónak köszönhetjük több, ma közkeletű 
kifejezésünket, mint amilyen az esernyő, 
csontváz, minta, szerkezet, tábornok, 
újonc stb. Ma el sem tudnánk képzelni 
nyelvünket e szavak nélkül.

Megújított nyelve ellenére mégis nép-
szerű olvasmány lett. Persze ma meg azt 
találjuk furcsának, miért lehetett nagy 
hatással ez a kissé fi nomkodó, udvarló 
regény olvasóira. De: nem mai mércéink 
szerint kell megítélnünk. Azt kell vizsgál-
nunk, hogy a korabeli irodalomban mi-
lyen új tartalmat jelentett. S így már sok-
kal érthetőbb: a középkori erkölcstanok 
után szabadon beszél pl. a szerelemről, a 
nők és férfi ak egymás iránti vonzalmáról. 
Az itt közölt részlet is a főszereplők „szere-
lembe esésének” történéseit beszéli el. S 
tudjátok mit mondok még: nem hiszem, 
hogy ez a régi regény érdektelenebb tar-
talmat jelent a mai médiában futó ócska 
sorozatok közvetítette jelentéseknél!

Hogy miképp változik néhány évtized 
alatt az irodalmi ízlés, azt jól példázza 
számunkra Petőfi  Sándor Kedves ven-
dégek című költeménye. Egy gúnyvers. 
Fejtsd meg, mit jelent a Petőfi -vers szö-
vegkörnyezetében a példákaént említett 
két regény: a Kártigám és a Szigvárt!

A Gyöngyhalász múlt számában arról 
írtam, hogy miért jó olvasni, s mit jelent az 
irodalmi műveltség. Most egy másik fon-
tos dologra kell felhívnom a fi gyelmetek. 
Elengedhetetlen világunkban az idegen 
nyelvek ismerete. Mai regényünk pl. a 
német nyelvben való tájékozódás szük-
ségességét  veti fel. Mert fel lehet menni 
az internetre, s utána lehet nézni a regény 
történetének, hogy ki volt pl. Miller, mit írt, 
mit alkotott. S tudjátok magatok is, mi-
lyen izgalmas egy ilyen kutakodás. Arról 
nem is beszélve, hogy mennyi új ismeret 
szerzéséhez nyújt alkalmat!

Én pl. megnézném helyetekben a 
neten, hogy ki is az a Klopstock és Kleist, 
akiről a regény szereplői beszélnek! Jó 
olvasást, jó kutatást! 

Bence Erika

Régi magyar regények

Szigvárt klastromi 
története

(Részlet)

(Az el-ne-felejts-engemetske virág)
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mert ő közönségesen a leányakkor való létekor 
egy kicsit félénk szokott vala lenni. De látván 
Teréziának oly semmit nem palástoló szívet 
jelentő magaviseletét, csakhamar beszédesebb 
leve.

Ahogy hazaérének az öreg Szigvárthoz, ez 
eleikbe menvén megszorítá a fi a kezét, s felette 
barátságosan fogadá a mi Krónhelmünket. Szép 
idő lévén, a kertben evének a leveles színben, a 
Terézia keze által plántált virágok között. Károly 
is vélek evett ekkor  maga feleségével, s megle-
hetős illendőséggel viselé magát Krónhelmhez 
s a maga öccséhez, de a felesége félkomor s 
magát egy kevéssé rátartó vala, és igen ritkán 
szóla. Vilhelm pedig szokása szerint most is 
csak aluszékonyformán viselé magát. Az öreg 
Szigvárt felette nagyon jó kedvvel volt, némely 
i úságbéli történeteket beszéle elő, s beszéltete 
az i akkal is. Midőn Terézia ottan-ottan az asztal-
tól a házba béfordula, dicsérte őtet, hogy mind 
őkörülötte, mind a házi gazdaság körül oly gon-
dosan s hűségesen forgolódik.  Étel után az i ak 
magok a kertben maradának, s körtvét és elein 
érő almát rázának a fáról. Szigvárt  fel is ment, s 
Terézia és Krónhelm ide alól szedegették. A leány 
igen eleven lévén, sok tréfát indított, s Krónhelm 
is, ki különben csendesebb s fontosabb mivoltú 
gondolkozást jelentő természetű vala, amúgy 
gyengédeden tréfálkozott, s egymáshoz barát-
ságosan szólogdogának a kellemetes irónián, 
mely a németeknél annyira szokásban van. 
Krónhelm segített neki estve a virágokat öntöz-
ni, vizet vitt néki a kútról, és mintegy kertész 
vala, Terézia pedig kertészné. Aztán ismét egy kis 
falusi vacsorához ülének a leveles színbe, és az 
egész estvét szintén 11 vagy 12 óráig barátságos 

beszélgetések között tölték el.  Más reggel jókor 
meghallá Krónhelm a Terézia szavát a szobában, 
s felébredt rá, ha szintén különben nem egy-
könnyen szokott vala is felserkenni valamely 
zörgésre. Terézia a Krónhelm szobája mellett 
lévő szobában zongorázott, s mellette énekele; 
Krónhelm egy jó reggelt kiálta néki által; Terézia 
csak megrezzent, és Krónhelm azonnal belépe 
hozzá, s kéré, hogy még vagy két dallicát játszana 
s énekelne mellette. Terézia játszott egybe min-
den hosszas vonakodás és az asszonyi nemnek 
szokott teketóriája nélkül. Szava igen tiszta és 
önként folyó vala, jóllehet nem szintén egészen 
mesterségesen énekele, úgyhogy mintegy kitet-
szett, hogy szíve is azt érzi belöl, amit énekele, 
amely is az éneklést csak egyedül maga szokta 
kedvessé és gyönyörködtetővé tenni. Azután 
kávét ivának az öreg Szigvárttal együtt; egy 
óra múlva elméne tőlük az öreg Szigvárt maga 
rendes dolgára. Ekkor ők Klopstockról kezdének 
beszélgetni, mégpedig nagy belső szívbéli meg-
indulással, s egészen kifakadtak az ő dicséretére. 
Terézia kiíra magának a Messiásból és Klájsztból 
egynéhány fontos sorokat, melyek néki kivált-
képpen tetszének, és amelyek valósággal is a 
legszebbek valának. Krónhelm azokat olvasá 
előttük; mindnyájan mindenkor csaknem azon 
egy érzések közt valának, és gyakran egyszerre 
kiáltott fel mindegyik a nagy csudálkozás miatt, 
midőn valamely sor különösen megilleté őket. 
Azonban Terézia csak dolgához látott a házban, 
ki s be járkálgatván. Ebéd után ők hárman sétálni 
menének, Krónhelm kétzen fogva vivén Teréziát. 
Egy szép völgyen menének keresztül, hol egy 
kis patakcsa tekergősen csergedeze. Krónhelm 
sokat beszéle a maga anyjáról. Bátyjáról és nén-

jeiről, kiváltképpen az öregebbikről, ki Munikban 
vala. Terézia mindegyikhez nagyon hajlott, s 
kiváltképpen tetszett néki az ő idősbik nénje, 
amint azt Krónhelm lefesté, s különös aránta való 
jóindulatot érzett szívében. Terézia igen nagyon 
gyönyörködött az el-ne-felejts-engemecske  nevű 
virágban.  Látván, hogy oda alól a patakcsa mel-
lett, melynek partja meglehetős magas vala, 
azon virágok sűrűn vagynak, mondá: Áhj! Beh 
gyönyörű el-ne-felejts-engemecskék! Bárcsak 
lehetne belőlük szakasztani! Krónhelm egyet 
se szólván a partról lefelé indula, de a mere-
dekén lévő kövecseken lába megsikamlék, s 
amint esőformán lévén egy csipkefa ágacs-
kába kapaszkodék, az csak eltört egybe, s ő 
a jobb keze tenyerére leesék egy szúrókás 
növényre, úgyhogy a tenyere csaknem min-
denütt keresztül-kasul szurdálódzott. Terézia 
elsikoltotta  magát, és nagyon különös ijedség 
vette küröl. Krónhelm szakasztván egy virágott 
felmászott a partra, s adá azt néki, mondván: 
el-ne-felejts-engemet-ske! – és a sebjét fel se 
vette, de Terézia nagyon búslakodott, s mondá, 
hogy azon szerencsétlenségnek ő légyen az 
oka, és hogy a szíve úgy vádolja őtet, és hogy 
már Krónhelm őrá haragudni fog. De Krónhelm 
mindezt ellenkezőképpen állítá, s mondá, hogy 
ő igen nagyon örül annak, hogy egy ilyen szép 
jelt fogna viselni kezén, mely őtet Teréziára 
és ezen napra fogja emlékeztetni; mert amint 
látszik, a sebnek a helye meg fog maradni és 
látszani, és ezt úgy állítá Terézia is, és ekkor 
odaadá néki a maga keszkenőjét, és Krónhelm 
bétakargatá abba a maga kezét, s nagyon örült 
azon, hogy Terézia annyira szívére vette az ő 
szerencsétlenségét.

Oh ez az ostoba falusni nép!
Irják, hogy majd feljőnek Pestre. Szép.
S meglátogatnak. Még szebb. Jőjetek.
Hanem meg is szököm előletek.

Pompás mulatság lenne. Képzelem
Bejárnák Tolnát-Baranyát velem.
Vezetném őket, mint nyájt a szamár.
Jaj, ha tudnák, mint várom őket már.

Jeles család is. Annyit mondhatok.
Körében borzasztóan mulatok.
A táti, ez derék legény. Derék.
Az embert mostan is magázza még.
S mily érdekes hallgatni, hogyha szól
Trágyárul, béresekről, gyapjuról.
És kérdi tőlem: hogy kel most a zab? …

A búza? … árpa? … széna? … krumpli? … bab?
Költői dolgok mindenekfelett.

Csak ugy hizik tőlök a képzelet.
A mámi, ez már művelt egy személy.
Még az irodalomról is beszél.
Könyvtára van szobája ablakán.
A könyvtár dísze Szigvárt, Kártigám.
És a kisasszony, oh be kellemes.
Mint a sült rák, olyan szemérmetes.
Mindig pirúl. S mi bájjal társalog.
„Igen” s „nem” nála az egész dolog.
Vigan vagyunk. Valóban. Ha ezek
Meglátogatnak, majd lesz élvezet.

Pest, 1844. július

Petőfi  Sándor

Kedves vendégek
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Megjelent a 2.7-es NOD32 antivírusrendszer 
magyar verziója. Az angol nyelven tavaly 

novemberben bemutatott változat teljes körben 
támogatja a Microsoft 32 és 64 bites operációs 
rendszereit, a Vista mindkét változatát is beleért-
ve. A fejlettebb rootkit védelmet is ellátó 2.7-es 

verzió a jelenlegi felhasználók számára 
ingyenesen érhető el. 

A rootkitek – a számítógépbe való 
bejutást lehetővé tévő, önmagukat elrej-
tő kórokozók – elleni védekezés komoly 
próba elé állítja az antivírusrendszerek 
gyártóit. Az Eset egy évvel ezelőtt, a vilá-
gon elsőként integrált vírusirtójába olyan 
védelmet, amely megakadályozza e kór-
okozók települését. A NOD32 2.7-es vál-
tozatában ez a védelem tovább fejlődött, 
így az antivírusrendszer már nemcsak a 
rootkitek településének megakadályozá-
sára képes, de arra is, hogy heurisztikus 

technológiája segítségével felismerje és blok-
kolja a számítógépre korábban feltelepült aktív 
rootkiteket.

A NOD32 magyar nyelvű, 2.7-es változata 
ezenkívül teljes mértékben kompatibilis a Mic-
rosoft Windows Vista operációs rendszerével, 

így egyike azon kevés biztonsági megoldá-
soknak, amelyek teljes körben támogatják a 
Microsoft új operációs rendszereit – beleért-
ve a Vista, az XP és a Windows Server 2003 64 
bites verzióit. Az új verziónak köszönhetően 
az egyéni és a vállalati felhasználók töké-
letes védelmet kapnak a vírusok, férgek és 
trójaiak, a kémprogramok, a kéretlen reklám-
programok, az adathalász fenyegetések és a 
rootkitek ellen. 

A felhasználók számítógépeire installált, 
magyar nyelvű NOD32 antivírusrendszerek a 
következő hetekben automatikusan frissíteni 

fogják önmagukat a 2.7-es verzióra. Azok, akik 
ezt nem szeretnék megvárni, a szoftver manu-
álisan installálható telepítőcsomagját már most 
letölthetik a http://www.nod32.hu oldalról.

A NOD32 2.7-es verziójának 
újdonságai:

* A Microsoft Windows Vista 32 és 64 bites 
verzióinak támogatása.

* Fejlettebb rootkit védelem és 
detektálás: viselkedése alapján azo-
nosítja az aktív rootkiteket, melyek 
tipikusan rejtve maradnak a felhasz-
náló előtt.

* Kórokozók választható keresése: 
az új verzió felismeri a potenciálisan 
kéretlen alkalmazásokat (például a 
nem kártékony reklámprogramokat) 
és a potenciálisan veszélyes progra-
mok (például billentyűzetfi gyelők, 
távoli adminisztrátor programok) 
különféle kategóriáit is. A különféle 
kategóriákba eső kórokozók elleni 
védelem ki- és bekapcsolható. 

A Samsung az elmúlt év őszén mutatta be 
az állandó LED-es háttérvilágítású LCD 

televíziót, mely már képes volt elérni a plazma-
kijelzők által nyújtott 10 000:1 kontrasztarányt. 
Az azóta eltelt rövid idő alatt a Samsungnak 
sikerült továbbfejleszteni a technológiát, 
melyet kész termék formájában a Szöulban 
megrendezett ICDL kiállításon mutatott be. 
A csúcsmodellnek számító 40 hüvelykes HD 
felbontású (1366×768 – 720p) panel 180 fokos 
betekintési szöggel rendelkezik, fényereje 500:
1 cd/m2, kontrasztaránya pedig az elődhöz 
képest megtízszereződött, így elérte a 100 000:
1 értéket.

A jelenleg használt TFT-LCD képernyők 
fekete színvisszaadása nem tökéletes, aminek 
oka, hogy a háttérvilágítást CCFL (hidegkatód) 

fénycsövek látják el. Ezek a csövek a kijelző be-
kapcsolt állapotában is állandóan világítanak, 
és a teljesen kikapcsolt tranzisztorok (három 
tranzisztor határoz meg egy képpontot, ame-
lyek együttesen kikapcsolt állapotában jön 
létre a fekete szín) esetén a CCFL által kibocsá-
tott fény átszűrődik a panelen. Ezzel szemben 

a kapcsolható LED-es háttérvilágítás előnye, 
hogy nevéhez híven a háttérvilágítást ellátó 
LED-ek egyenként ki- és bekapcsolhatók. A 
tranzisztor és a LED egyidejű kikapcsolásával 
lehetővé válik a fekete szín kontrasztosabb (fe-
ketébb) megjelenítése, mert nincs fényforrás, 
aminek fénye átszűrődjön a panelen. 

Az LCD végleg lenyomja
a plazmát

NOD32 2.7 magyarul is

verzióinak támogatása.

detektálás: viselkedése alapján azo-
nosítja az aktív rootkiteket, melyek 
tipikusan rejtve maradnak a felhasz-
náló előtt.

az új verzió felismeri a potenciálisan 
kéretlen alkalmazásokat (például a 
nem kártékony reklámprogramokat) 
és a potenciálisan veszélyes progra-
mok (például billentyűzetfi gyelők, 
távoli adminisztrátor programok) 
különféle kategóriáit is. A különféle 
kategóriákba eső kórokozók elleni 
védelem ki- és bekapcsolható. 

ve. A fejlettebb rootkit védelmet is ellátó 2.7-es rosoft Windows Vista operációs rendszerével, 
így egyike azon kevés biztonsági megoldá-
soknak, amelyek teljes körben támogatják a 
Microsoft új operációs rendszereit – beleért-
ve a Vista, az XP és a Windows Server 2003 64 
bites verzióit. Az új verziónak köszönhetően 
az egyéni és a vállalati felhasználók töké-
letes védelmet kapnak a vírusok, férgek és 
trójaiak, a kémprogramok, a kéretlen reklám-
programok, az adathalász fenyegetések és a 
rootkitek ellen. 

magyar nyelvű NOD32 antivírusrendszerek a 
következő hetekben automatikusan frissíteni 
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Egyáltalán nincs könnyű dolgom, amikor 
be akarom mutatni második hazámat, 
Uruguayt. Az utóbbi időben a távoli orszá-

gokról szóló hírek ritkán derítenek valakit jobb 
kedvre – kivéve a fegyvergyártással, -eladással 
foglalkozókat és a földgolyót saját érdekeik 
szerint csokitortaként szeletelő nagyhatalmakat. 
Nekik viszont ezek a hírek nem újak, hiszen ma-
guk csinálják őket. A rádió- vagy tévéhíradó után 
az ember legszívesebben keresne magának egy 
békés kuckót, aff éle senki szigetét, ahol legalább 
egy ideig megbújhat...

E vágyat azonban – tudjuk – nem a 21. 
század történései ébresztették fel először az 
emberekben – így bennem sem. Hivalkodás 
nélkül állíthatom, hogy én találtam is egy ilyen 
kuckót, amelyik sok éven keresztül jó menedékül 
szolgált a nagyvilág zűrzavara ellen. Tizenhét év-
vel ezelőtt települtünk ki uruguayi férjemmel és 
három serdületlen gyermekemmel Uruguayba. 
Ez a pontosan két Szerbiányi (176 300 km2-nyi 
területű), mindössze hárommilliós kis ország ak-
koriban lábalt ki egy tizenkét évig tartó katonai 
diktatúrából. A közhiedelemmel ellentétben a 
junták, államcsínyek nem minden latin-amerikai 
ország múltjának és jelenének állandó szín-
foltjai. Uruguayban – az ország fennállása óta 
– mindössze háromszor fordult elő diktatúra. Az 
uruguayi polgári pártok, a Blancók és a Colora-
dók igen régiek, a 19. század első harmadában 
keletkeztek, ami még európai viszonylatban is 
szép teljesítmény. 

Részben ezért, részben pedig az őshonos 
– időközben kipusztított – indiánok sajátos 
szabadságfelfogása miatt az uruguayiak polgári 
öntudata egészen más, mint amihez mi vagyunk 
szokva Közép-Kelet Európában. Az emberek 
ismerik a jogaikat és élnek is velük – sőt, kollektí-
ven is képesek kiállni érte. Ez a fajta magatartás 
volt a katonai rendszer bukásának legfontosabb 
belső oka, és ma is ez az, ami valamelyest fékezi a 
globalizáció negatív hatását.

Amikor megérkeztünk Montevideóba, mint-
ha hirtelen visszazökkentem volna a hatvanas 
évekbe, a régi autók, a ráérős, nyugodt élettem-
pó világába. Az emberek szívesen és gyakran lá-
togatták egymást, a szomszédok egy kis cukrot, 
olajat kölcsönkérni, de a „csak úgy átugrottam” 
is érvényes belépő volt a barátokhoz, ismerő-
sökhöz. A szomszédasszonyok vittek egy kis 
kóstolót legjobban sikerült alkotásaikból: termé-
szetesen semmi készétel, semmi mélyhűtő. Az 
életszínvonal nem volt éppen magas, a katonai 
diktatúra alatt többek között fi zetésemelésről 
sem lehetett szó. Energomatunk volt a második 
automata mosógép az 525 lakásos lakótelepen.

Néhány év alatt felduzzadt a választék, azaz 
egyre több van – ugyanabból. A megélhetés-
hez és a „hétköznapi vásárlási lázhoz” szüksé-
ges pénz előteremtése miatt az emberek egyre 
elfoglaltabbá váltak; ma már kevesebb idő jut 
a gyerekekre, a nyugdíjkorhatár kitolódásával 
a nagymamák is dolgoznak, az ingyenes állami 
iskolákban a tanítási idő csak napi négy óra. 
A magániskolák és napközi otthonok pedig 
drágák. Egyre több a gyermekének mindent 
megadni szándékozó szülő, és az utcán csel-
lengő gyerek.

Uruguay még így, a társadalmi-családi 
kapcsolatok lassú fölbomlása mellett is sokat 
megőriz hagyományos, szinte vidékiesen 
kedves, emberi stílusából. Mivel itt mindenki 
bevándorló volt valamikor (mindannyian jöt-
tünk valamikor: ki előbb, ki később...) – ha nem 
is ő maga, személyesen, akkor a szülei vagy 
nagyszülei –,  a külföldi mindig szívesen látott 
vendég. Az emberek általában segítőkészek, 
szívesen adnak útbaigazítást, közlékenyek, 
könnyen elegyednek beszélgetésbe.

Az iskolai földrajzórákon megtanultuk, hogy 
Uruguay Brazília és Argentína között helyez-
kedik el. Aki pedig emlékszik a néhány évvel 
ezelőtti brazil gazdasági krízisről szóló hírekre 
és hallja a mostanában Argentínából érkezőket 
–, annak talán nem szükséges hosszasan ecse-
telni, hogy a közbeékelt hárommilliós ország 
termelése, belső piaca mennyire megsínyli a hí-
rek mögött álló történéseket. Mivel tehát nagy 
szomszédainkhoz több szálon is kötődünk, a 
hagyományos exportpiacok mellé – Argentína 
fi zetésképtelensége miatt – teljes erőbedobás-
sal folyik az újak keresése.

A különbség Uruguay és Argentína között 
talán csak annyi, hogy Uruguayban még van 
nadrágszíj...

A világnak egy olyan sarkába vezetünk el benneteket 
ezúttal, ahova hazánk fi a igazán ritkán téved. Nem számít 
kedvenc kitelepülési célpontnak, nem rohanják le sem a 
turisták, sem a bevándorlók. Egyszerű ország, egyszerű 

emberekkel. Aff éle menedéket keresve indult és érkezett 
meg Uruguayba tizenhét évvel ezelőtt egy magyar család, 

mely azóta is keresi a boldogulást Montevideóban, e nálunk 
kevéssé ismert latin-amerikai ország fővárosában. Az 

eltelt évek, korszakok különböző stációiról, a fejlődés és 
visszafejlődés hatásairól írt jegyzetet, egyben üzenetet a 

családanya.

„Kuckó” Brazília
és Argentína között

kedik el. Aki pedig emlékszik a néhány évvel 
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a nagymamák is dolgoznak, az ingyenes állami 
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is ő maga, személyesen, akkor a szülei vagy 
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vendég. Az emberek általában segítőkészek, 
szívesen adnak útbaigazítást, közlékenyek, 
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Uruguay Brazília és Argentína között helyez-
kedik el. Aki pedig emlékszik a néhány évvel 

lengő gyerek.
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A kezdetleges társadalmakban a kés volt az ember egyik 
legnélkülözhetetlenebb szerszáma, hiszen a munká-

ban, az étkezésben, a vadászatban és a védekezésben is 
nagy hasznát lehetett venni. Korai őseink eleinte kemény 
kőzetből pattintottak, majd fából, csontból faragtak pen-
géket. Aztán megjelentek a történelem első fémkései, a 
bronzból, vasból, később ezüstből, aranyból öntött vágó- és 
szúróeszközök.

Magyarországon a 18. században már virágzott a késipar, 
közös céhbe tömörülve a lakatosokkal és a puskaművesek-
kel. Híresek voltak a kecskeméti, a Dunántúlon pedig a győri, 
soproni, kőszegi és sárvári mesterek.

A fanyelű késeket, akárcsak a faragott nyelű, kisalföldi 
bugylibicskát a vevők babonából „kiherélték”, azaz a vé-
gükből levágtak egy darabot, hogy el ne vesszenek. Ez volt 
a célja annak a szokásnak is, hogy a vásáron megvett kést 
új tulajdonosa kétszer-háromszor hátrafelé átdobta a feje 
fölött.

A késesek minden munkát kézzel végeztek, géppel 
nem dolgoztak. Háztartási késeket és behajtható pengéjű, 
zsebben hordható bicskákat egyaránt készítettek. Nyélnek 
szilfát, bükkfát, olykor szarut, gyöngyházat vagy kagylóhéjat 
használtak. Munkájuk négy részből állt: először a pengét és 
a rugót csinálták meg, majd kifaragták a nyelet. Ezután ösz-
szeállították a kést, amelyet végül reszeléssel, köszörüléssel, 
fényesítéssel fi nomítottak mestermunkává.

Rejtélyes útvesztők
A labirintus szó hallatán szinte mindenkinek va-

lamilyen misztikus történet jut az eszébe, egy 
megfejtendő rejtély vagy nehéz feladat. Nem csoda, ez 
a különös alakzat már ősidőktől fogva fontos jelkép az 
emberiség számára. A végtelennek tűnő, kanyargó út a 
mindenséget szimbolizálja, életünk tekervényes vona-
lát. A régi történetírók beszámolóiban szereplő titokza-
tos kínai, egyiptomi, itáliai labirintusokat azonban való-
színűleg ennél sokkal prózaibb okokból építették. Ezek 
bonyolult, gyakran többszintes, föld alatti rendszerek 
voltak, amelyeket háborúban búvóhelyként használtak, 
de alkalomadtán az ellenséget is csapdába csalhatták a 
segítségével. A középkorban számos kastély kertjében 
sűrű sövényből alakítottak ki útvesztőket, ahol rendsze-
rint ügyességi próbákat rendeztek. A közepére emel-
vényt építettek, és aki előbb ért oda, jót derülhetett a 
többiek tanácstalanságán és bolyongásán. Egy biztos, a 
labirintus népszerűsége a mai napig töretlen.

Ennek bizonyítására itt egy hal formájú labirintus. 
Bemerészkedsz? Ha igen, akkor valahol ki is jutsz. Pró-
bálkozz!

Hányszor, de hányszor végződik a szüleiddel 
folytatott vitád ezekkel a szavakkal! Ugye na-

gyon sokszor azt érzed, neked csak kötelességeid 
vannak, s csak veszekedés vagy hosszantartó kunye-
rálás után éred el azt, amit szeretnél. A következő 
néhány Jó Pajtásban arról olvashatsz, hogyan lehet 
elkerülni az összetűzéseket.

Barátnődnél akarsz aludni?
No, arról szó sem lehet!

Jó megoldás, ha a barátnőd szüleit összeis-
merteted a tieiddel, vagy megkéred őket, hogy 
beszéljenek ők anyuval, apuval. Ajánlj fel valamilyen 
ellenszolgáltatást az engedélyükért: mosogatás, 
takarítás, általános rendtartás stb. Szüleid biztosan 
megértik, mennyire fontos ez neked.

Több zsebpénz?
Már éppen eleget kaptál!

Érvelj azzal, hogy így tanulod meg, hogyan 
kell a pénzt beosztani. Ha elmondod szüleidnek, 
mire költöd, nem fogják úgy érezni, visszaélsz a 
bizalmukkal. Minden hónapban számolj be rész-
letesen arról, mire lenne szükséged. Ha látják, 
hogy nem költekezel meggondolatlanul, szíve-
sen adnak majd kicsivel több zsebpénzt.

Azonnal halkítsd le a zenét, különben…

A zenehallgatás nem fajulhat csendháborí-
tássá. Te sem akarhatod, hogy akár a te füled, 
akár a szüleidé károsodást szenvedjen. Legjobb, 
ha vesztek egy zsinór nélküli (vagy zsinóros) 
fülhallgatót. Ebbe beleszállhatsz te is a zseb-
pénzeddel.

Nekem semmit sem szabad?! (1.)

A bicskától 
az ékszerkésig
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Októberben kedves vendégek jártak iskolánk-
ban. Németországból, a Köln melletti Bergisch 

Gladbachból érkeztek hozzánk. Látogatásuk nagy 
jelentősséggel bír iskolánk életében. Ők egy német-
országi civil szervezetet képviseltek, amely a Brücken 
bauen (Hidakat építeni egymás felé) nevet viseli. Egy 
alkalommall riportot készítettünk a szervezet egyik 
lelkes vezetőjével, Christiane Bertram asszonnyal.

– Meséljen nekünk valamit a Brücken bauen 
szervezetről!

– Mi egy németországi civil szervezet vagyunk. 
Először a háború, illetve a bombázások után keres-
tük fel ezt az országot, ugyanis megtudtuk, hogy 
itt az életkörülmények igen nehezek. Saját magunk 
szerettünk volna meggyőződni az információ hite-
lességéről, és lehetőségeinkhez mérten segíteni az 
embereknek. Így jutottunk el Óbecse községbe is, 
ahol most már projektumaink vannak a Gerontoló-
giai központtal, az Egészségügyi központtal, egyes 
óbecsei iskolákkal, és a menekültekkel.

– Mióta van kapcsolatban a szervezet a mi isko-
lánkkal?

– A ti iskolátokkal már hat éve tartjuk a kapcso-
latot. Ez idő alatt megismerkedtünk a tanulókkal. 
Órákat is látogattunk, és örömmel jelentem ki, hogy 
nagyon jól éreztük magunkat nálatok. Megismer-
kedtünk Beretka Ferenc igazgató úrral és Bolyos 
Marika tanárnővel. Az idő múlásával igaz barátság 
alakult ki közöttünk.

– Mi az indítéka a mostani látogatásnak?
– Megtudtuk, hogy szeretnétek létrehozni a 

sulirádiót. A rádióműsorok készítésében részt vehet 

minden diák, aki kedvet és tehetséget érez ehhez a 
munkához, függetlenül attól, hogy milyen tannyelvű 
tagozatra jár. Az információtovábbítás mellett az 
egyik legfontosabb cél a tanulók együttműködése. 
Mi ezt az elképzelést annyira jónak találjuk, hogy 
anyagiakkal is támogatni szeretnénk. Reméljük, ez 
egy újabb lehetőség lesz arra, hogy iskolátokban 
ápoljátok a toleranciát, megismerjétek az itt élő 
népek hagyományait, és kiemelkedjenek közületek 
a tehetségek.

Terveink szerint a sulirádió az iskolaév folyamán 
működne az iskolánkban. Adásait a szünetekben su-
gározná. Ezáltal mindenki értesülhet az iskolánkban 
történő eseményekről, sőt aki akar, részt is vehet a 
sulirádió adásainak készítésében. Reméljük, min-
denkinek elnyeri majd a tetszését a vállalkozásunk 
és felkarolják ezt a kezdeményezést.

A német nyelvű interjút készítette:
Szécsényi Csongor és Solymosi Laura, 7. osztály 

A község legjobb 
helyesírói

Február 3-án, szombaton tartották meg a szabadkai Október 10. 
iskolában a Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási ver-

seny körzeti döntőjét. A versenyen az iskolások helyesírási készségét 
mérik tollbamondás és feladatlapok megoldása által. A versenyen hét 
általános iskola 34 felsős tanulója vett részt. A legjobbak, akik egyben 
továbbjutottak Újvidékre, a vajdasági döntőre, a következők: 

5. osztály – Nagy Emese, Néphősök iskola, Csantavér és Mihalovics 
Szintia, Október 10. iskola, Szabadka

6. osztály – Fogas Brigitta, Széchenyi István iskola, Szabadka és 
Papilion Dániel, Október 10. iskola, Szabadka

7. osztály – Fodor Csilla, Jovan Mikić iskola, Szabadka és Korom 
Ágnes, Széchenyi István iskola, Szabadka

8. osztály – Papilion Viola, Október 10. iskola, Szabadka és 
Mačković Anna, Miloš Crnjanski iskola, Szabadka

Sok sikert kívánunk nekik a további versengésben!
Utasi Meláni, 6. osztály

Október 10. iskola, Szabadka 

Adai hírek
A Cseh Károly iskola biológia 

szaktantermébe, illetve 
az akváriumba új élőlények 
költöztek. Most van egy ékszer-
teknős és néhány színpompás 
hal. – Illés Ferenc

Az 5. d osztály tanulói a 
legutóbbi rajzórán egy mesét 
illusztráltak. – Gecső Ákos

Az iskolai fi zikaversenyen 
a 6. c osztályt Bogáromi Erik 
és Csuvik Oszkár képviselte. 
– Hodik Rita

A 6. c osztály tanulói felkö-
szöntötték a földrajztanárnőt 
születésnapja alkalmából. Egy 
mogyorós Milka csokoládét 
ajándékoztak az ünnepeltnek. A 
tanárnő viszonzásul nem íratta 
meg a tervezett ellenőrzőt. – Bé-
res Krisztián

Az osztályt a nemsokára 
sorra kerülő magyar nyelvi ver-
senyen Tóth Kata, Prokop Adrien 
és Dragin Dijana képviseli. 
– Urbán Alíz

A 6. c-sek magyarórán 
dolgozatot írtak Az egyiket a 
szíve hozta ide, a másikat a lel-
kiismerete címmel. – Kordován 
Ariella

Az osztályban nemrég arról 
volt szó, hogy miért jó színházba 
járni. – Lakatos Adrien

Brücken bauen és a sulirádió
Részlet a péterrévei Samu Mihály iskola Kisokos című diáklapjában 

megjelent írásbólmegjelent írásból

Keress azonnal papírt, írószerszámot,
szerezz egy borítékot

meg bélyeget rá, aztán küldj:

Lexikont magadról
Rajzot a kistesódról

Minél több friss viccet
Híreket a sulidból a Mizujs rovatba
Fogalmazásokat a Rügyfakadásba

Sikerlistát a Zenebonába
Üzenetet az Üzenőfüzetbe

Legalább 10 sort és egy rajzot (vagy fotót) kedvenc állatod-
ról az Állatkirakat rovatba

Meg bármit, ami eszedbe jut!

Ne légy lusta, nyargalj a postára!!! A Jó Pajtás várja leveled!!! 
Ami valamirevaló, rövidesen viszontlátod  kedvenc újságod-
ban!!! Mindenki tudni fog rólad, te leszel a nap hőse!!!

A címünk: 

Jó Pajtás, 
21000 Novi Sad, 

Vojvode Mišića 1.
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Milyen
barát vagy?

Értékelés
0 és 12 pont között: MEGBÍZ-

HATÓ 
Te vagy a lehető legjobb barát/

barátnő. Mindig kitartasz a barátaid 
mellett, bármilyen nehézség is álljon elő. 
Ha problémája van, mindent otthagyva 
képes vagy azonnal elmenni hozzá. Ám 
vigyázat, a túl nagy önzetlenség oda 
vezethet, hogy teljesen feladod a saját 
vágyaid és elképzeléseid. A barátság 
kölcsönös adás-kapás. Figyelj oda arra, 
nehogy kihasználjanak, és hagyd, hogy 
néha a másik is a te segítségedre siet-
hessen.

13 és 22 pont között: A TRÉCSE-
LŐ

Remekül megállod a helyed barát-
ként. Abszolút lojális és megbízható vagy. 
A barátság a számodra azt jelenti, hogy 
bármi történjen is, ti ott vagytok egymás-
nak. Fontosnak tartod az őszinteséget, és 
arra is szükséged van, hogy néha támasz-
kodni tudj valakire. Ám az, hogy mindent 
remekül meg tudjatok beszélni egymás-
sal, semmiképpen se jelentse azt, hogy 
csak a problémákat boncolgatjátok. 

23 és 32 pont között: A HAVER
A te baráti társaságod igen ki-

terjedt! Mindegy, hová mégy, min-
denhol találsz egy jó ismerőst. Igazi 
társasági ember vagy, aki könnyen 
ismerkedik. Nem szeretsz egyedül 
lenni, ugyanakkor a barátaiddal sem 
mélyíted el a kapcsolatod, és szimpá-
tiáddal felmerült problémáidról sem 
szívesen beszélsz. Vigyázz arra, hogy 
ne maradjanak felszínesek a kapcso-
lataid. Koncentrálj azokra, akik közel 
állnak hozzád. 

Mit jelent neked a barátság: 
együtt kiruccanni valahová, 

vagy pusztán viccelődni? 
Esetleg azt, hogy valakivel 

meg tudod beszélni 
gondjaidat?

1.  Egy buliban a barátod/barátnőd kínos részleteket oszt meg a 
többiekkel az együtt töltött nyaralásotokról. Hogyan reagálsz?
a)  Miért kellene leállítanom? Ezek a történetek mindig gondoskodnak a jó 

hangulatról. (4)
b) Egyetlen pillantásommal tudtára adom, jobb, ha abba hagyja a sztorizgatást. (0)
c)  Áthívom őt egy másik helyiségbe, és megkérdezem tőle, miért akar megbántani. (2)

2.  Gyakran érzed úgy, hogy több időt szeretnél zenehallgatásra, hobbidra 
fordítani?
a)  Igen, de úgy szervezem a napjaimat, hogy ezeket a pillanatokat is belekalkulálom. 

(2)
b) Nem, dehogy. Miért kellene egyedül ücsörögnöm otthon? (4)
c) Valóban több időre lenne szükségem, mert sokszor vagyok ideges. (0)

3.  Vitába keveredsz a legjobb barátoddal/barátnőddel. Hogyan oldod meg 
a helyzetet?
a) Egy kis ideig nem beszélünk, amíg mindketten meg nem nyugszunk. (4)
b) A veszekedés után sírva öleljük át egymást. (0)
c) Egy beszélgetéssel tisztázzuk a helyzetet. (2)

4. Milyen a kapcsolatod az édesanyáddal?
a) Mindent megtesz értem. (0)
b) Mindig őszinte velem. (2)
c) Nem valami jó a kapcsolatunk. (4)

5. Szívesen adsz kölcsön a barátodnak/barátnődnek?
a) A pénz és a barátság nem fér meg együtt, úgyhogy a válaszom: nem. (2)
b) Az utolsó ruhadarabomat is odaadnám neki. (0)
c) Persze, elvégre ez csak zsebpénz! (4)

6. Iskolai buli, hol lehet téged megtalálni?
a) Természetesen az osztálytársaim mellett, hiszen ők az én barátaim. (2)
b) Ott, ahol a legjobb a hangulat. Talán éppen a táncparketten. (4)
c) A legjobb barátommal/barátnőmmel beszélgetünk. (0)

7. A barátaiddal töltöd a hétvégét. Mi a program?
a) Filmezés, pizzaevés, édesség, meg persze csevegés. (0)
b) Biztos lesznek olyan dolgok, amiket végre meg tudunk beszélni. (2)
c) Elmegyünk bulizni, és összefutunk más ismerősökkel is. (4)

8. Hogyan vélekedsz saját magadról?
a) Szükségem van a változatosságra, különben elunom magam. (4)
b) Sok törődésre, fi gyelemre van szükségem. (0)
c) Sok időbe telik, amíg meg tudok bízni valakiben. (2)
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„Kedves Bizalmas sorok!
Először írok a Bizalmas soroknak, de rendszeresen 
olvasom a rovatot és a Jó Pajtást is. Tizennégy 
éves vagyok. Azt mondják rólam, hogy nagyon 
szép csaj vagyok és nagyon jól öltözködöm. A 
lányok irigykednek rám, és pletykálnak is rólam, 

hogy sok fi ú udvarolt már nekem. Az én gondom 
viszont az, hogy amit beszélnek rólam, nem igaz, 

mert nekem senkim sincs, és nem is volt soha fi úm, 
pedig nagyon szeretném. Amikor sétálni megyek, sokan 

megfordulnak, füttyentenk, utánam szólnak, de ez min-
den. Félek, ha én teszem meg az első lépést, és odamegyek a fi úkhoz, 
visszautasítanak. Az is az igazsághoz tartozik, hogy van egy fi ú, aki már 
jó ideje nagyon tetszik. Négy évvel idősebb nálam. Amikor találkozunk, 
valamilyen jeleket küld. Nem tudom, mit tegyek, mert neki már biztosan 
van csaja. Kérlek, segíts, hogy végre nekem is legyen fi úm! Jöjjek össze 
egy másik fi úval, vagy próbálkozzak a szimpátiámmal? Nagyon szeret-
ném, ha szeretnének! Már a legrosszabbra is gondoltam...

 Mimi”
Válasz:
Kedves Mimi!
Neked is, mint olyan sok más levélírónknak, azt mondhatom, hogy 

legyetek türelmesek önmagatokkal és a másik nemmel is. Mindennek 
előbb-utóbb eljön a maga ideje, nem kell elsietni a dolgokat. Először 
is tudnod kell, hogy épp úgy, ahogyan te félsz az elutasítástól, félnek a 
fi úk is. Képzeld el magadat az ő helyzetükben: tetszik nekik egy nagyon 
klassz csaj, de nem is próbálkoznak, mert úgy gondolják, hogy rögtön 
visszautasítják őket. Akkor minek is strapálják magukat? Fontos, hogy 
ne akarjál mindenáron valakivel járni. Az is gondot jelenthet, ha nem 
kötnek érzelmek a másikhoz. Ilyenkor becsapod önmagadat és a fi út is. 
Mielőtt bármit tennél, először tisztázd le a szimpátiáddal a dolgokat. 
Mivel jelzéseket küld feléd, és te eddig nem válaszoltál rájuk, itt az ideje, 
hogy leteszteld. Te is jelezz vissza, mosolyogj rá, köszönj neki. Vagy oda-
megy hozzád és megismerkedtek, vagy pedig továbbmegy. Nincs mit 
veszítened! Csak kaphatsz: egy fi út vagy azt a tudatot, hogy nincs mit 
keresned ennél a fi únál, és pontot tehetsz a vonzalmadra. Utána pedig 
nyitott leszel az újabb szimpátiákra.

„Kedves Bizalmas sorok!
Én egy tizennégy éves lány vagyok és egy nálam 
sokkal idősebb fi ú tetszik, 25 éves. Szeretnék vele 
járni, de nem tudom, hogyan. Régebben a nővé-
remmel barátkozott. Kérlek, segíts!

Chikita”

Válasz:
Kedves Chikita!

 Csak azt tudom tanácsolni, hogy továbbra is távolról 
szimpatizáld azt a fi atal férfi t. Azt hiszem, már nem nevez-

hetjük egyszerűen fi únak. Hagyd békén, és élvezd a korosztályoddal való 
szórakozást, akikkel tudsz miről beszélgetni, azonosak vagy legalábbis 
hasonlóak az elvárásaitok, az érdeklődési körötök, ugyanazt a zenét 
kedvelitek, ugyanazokért az együttesekért és énekesekért rajongtok. A 
25 éves fi atal férfi ak nem egy csitri lánnyal való romantikus szerelemről ál-
modnak, sokkal többre vágynak, amit te ebben a pillanatban nem adhatsz 
meg neki. Arról nem is szólva, hogy mennyire különböző dolgok érdekel-
nek benneteket. Őt a munkája és a családalapítás foglalkoztatja, előtted 
meg még ott van az általános iskola befejezése, a felvételi, a középiskola 
befejezése, és esetleg az egyetemen való továbbtanulás. Te még csak most 
indulsz azon az úton, amin ő már régen végigment. Hiszem, hogy van a 
kortársaid  között is nagyon sok helyes srác, akikkel jót szórakozhatsz. 
Barátkozzál, fi úkkal, lányokkal!

„Kedves Bori Mária!
Én egy tizenöt éves lány vagyok. Régóta veszem a 

Jó Pajtást, és nemrégiben a padláson egy ládá-
ban rátaláltam egy nagy halom régi számra. 
Érdekes volt belelapozni és látni, hogy régen 
mivel foglalkoztak az ilyen idősek mint én. 
Érdekes volt az is, hogy az újságban rábukkan-
tam az egyik kedvenc tanáromra, persze álta-

lános iskolás korából. De nem erről akartam 
írni! A gondom nekem is a fi úkkal van. Inkább az 

én viselkedésemmel, amikor valakivel szemtől 
szembe kerülök. Nemrégiben találkoztam azzal a 

fi úval, aki már jó ideje tetszik. Ahelyett, hogy jót beszélgettünk volna, 
én mindenféle szemtelenséget összehordtam neki. Nagyon kegyetlen 
voltam. A barátnőm utána azt mondta, hogy nem kellett volna így visel-
kednem vele, mert igazából tetszettem neki. Most szégyellem magamat 
és kerülöm a vele való találkozást. Az igazi gond az, hogy ilyet már nem 
először csináltam. Kérem, segítsen, hogy megváltozzak! 

Aurora”

Válasz:
Kedves Aurora!
Megtörténik, hogy zavarunkban, félelmünkben olyan dolgokat mon-

dunk vagy teszünk, amit nem gondoltunk komolyan. Mintha önkéntelenül 
tesztelnénk a fi úkat: aki kibírja a tortúrát, megoldja a három feladatot, 
mint a mesében, elnyeri a királykisasszony kezét. Mivel manapság kevés 
mesebeli királyfi  sétál errefelé, jó lenne, ha nem tesztelnéd őket. Inkább 
próbálj meg az első találkozáskor hallgatni és mosolyogni, tízig számolni, 
és csak utána válaszolni. Legyél kedves, mosolygós fi atal lány, a házsártos 
királykisasszony helyett. Az előbbiekkel jobban kijönnek a mai fi úk. Külön-
ben, ha valakit megbántottunk és ki akarjuk köszörülni a csorbát, legjobb 
bocsánatkéréssel kezdeni a dolgot. Ha továbbra is tetszik a fi ú, próbálj meg 
bocsánatot kérni tőle, mondd meg neki, hogy nem úgy gondoltad a dol-
gokat, és jobban meg szeretnéd ismerni A többi a fi útól függ.

Válaszol: Bori Mária pszichológus

„Kedves Bizalmas sorok!

mert nekem senkim sincs, és nem is volt soha fi úm, 
pedig nagyon szeretném. Amikor sétálni megyek, sokan 

„Kedves Bori Mária!
Én egy tizenöt éves lány vagyok. Régóta veszem a 

Jó Pajtást, és nemrégiben a padláson egy ládá-

lános iskolás korából. De nem erről akartam 
írni! A gondom nekem is a fi úkkal van. Inkább az 

én viselkedésemmel, amikor valakivel szemtől 
szembe kerülök. Nemrégiben találkoztam azzal a 

„Kedves Bizalmas sorok!

Kedves Chikita!

Várja leveled
a Bizalmas sorok!

Egy normális tininek rengeteg gondja van. Íme néhány a sok közül:

Kevés a zsebpénz. 

Nem jössz ki a szüleiddel.

Összezördültél a barátnőddel.

Már huzamosabb ideje csapnivaló a kedved.

Véget ért a nagy szerelem, és te vagy a vesztes fél.

Millió idegesítő pattanás csúfítja az arcod.

Néha nem tudsz mit kezdeni magaddal.

Nem találsz egy normális fi út (lányt).

Nem engednek a diszkóba. 

Idegesít, hogy súlyfelesleged van. 

Nehezen tanulsz.

Rá akarnak beszélni a cigire. (Ne adj’ isten, valami rosszabbra.)

Azon nyomban írd meg gondjaid. A BIZALMAS SOROK várja leveled. 

Minden levélre, minden kérdésre válaszolunk!

A titoktartás 100 százalékos (ha jeligével jelentkezel).

Csak neked segít Bori Mária pszichológus.
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Ötéves lehettem, amikor életemben először utaztam vo-
naton. Nagymamámhoz utaztunk a szomszéd városkába. 
Apám előresietett, helyet keresett a homályos kupéban. 

Aztán visszajött értünk, a levegőbe kapott, úgy emelt át a magas 
lépcsőkön meg a batyukon és kosarakon, amelyek eltorlaszolták a 
peront. Csodálatos hely volt ez a vonat. A széngáz savanykás szagá-
val sistergő gőzfelhőkkel, falusi nénikékkel, nevetgélő diákokkal, a 
vonat mellett futó ezüst sínekkel, kiabálással.

– Erre, erre – mutatta édesapám, és félrehúzott egy ajtót. A fülké-
ben egy férfi  újságot olvasott, két termetes asszonyság a padra terí-
tett asztalkendőn kolbászt és kenyeret szelt. Az ablaknál, a sarokban 
egy szürke felöltővel borított valami vagy valaki mocorgott.

– Ott a farkas – mondta édesapám anyámnak. – Alszik.
– Jó – felelte anyám. – Hát akkor üljünk le.
Megrettenve bámultam édesanyámra. Hogyhogy üljünk le? 

Hiszen most mondta apám, hogy a farkas…
Szüleimen azonban nyoma sem volt a rémületnek. Apám feltet-

te a polcra a bőröndöt, a nagymamámnak szánt kosarat, amelyet 
reggel borral, süteménnyel, gyümölccsel töltöttünk meg. Rólam le-
vették a kabátot, hagyták, hogy a fülke túlsó ablakához húzódjam, 
és mit sem törődve szepegő félelmemmel, anyám elővette könyvét, 
apám az újságját, és engem sorsomra hagytak.

A farkas pedig aludt.
Néha horkant egyet, ilyenkor megrebbent feje fölött a kabát. 

Máskor előrenyújtotta hosszú lábát. A lábán valóságos fekete cipő 
volt, de ez persze nem tette kevésbé félelmessé. Minden valami-
revaló gyerek tudja, hogy a farkas liszttel szokta bekenni a mellső 
lábát, hogy becsapja a kecskegidákat, cipőt húz, és elváltoztatja a 
hangját, amikor Piroskát akarja felfalni.

Bejött a kalauz, kérte az új felszállók jegyeit, apámmal barátsá-
gosan üdvözölték egymást, majd a farkas felé bökött.

– Hadd aludjon.
– Persze – mondta édesapám.
Persze – nyugodtam meg én is. Hát persze. A farkas most alszik. 

Nem szabad hangosan beszélni, nem szabad sokat mocorogni, 
nehogy… Jaj! A kabát most félelmetesen mozogni kezdett, a far-
kas szuszogott, morgott, cipőbe bújtatott szőrös lábát előre-hátra 
csúsztatta a padlón. Aztán megint elcsitult, békésen hortyogott 
tovább. Szerencsénk volt, nem érezte meg az emberszagot. 

– Kérsz almás rétest? – kérdezte édesanyám. Csak némán ráztam 
a fejemet. Nem kérek, dehogyis kérek.

– Mindig ilyen jó ez a kislány? – érdeklődött csodálkozva az egyik 
asszonyság.

– Talán beteg – tódította a másik.
– Dehogyis. Csak először utazik vonaton. Meg van illetődve – így 

édesapám.
Istenem, istenem, miért beszélnek olyan hangosan? – akadozott 

a lélegzetem. Nem látják az út mentén húzódó sötét erdőket? A 

piros cseréptetőket kivillanni a fák közül? Valamelyikben ott lakik 
ez a farkas, mielőtt leszáll, felébred, ha felébred, szőröstül-bőröstül 
bekap minket. Ha volna valami varázsszerünk. Ha kővé lehetne 
változtatni a gonosz farkast. Vagy önmagunkat láthatatlanná. Ha 
jönne a mesebeli vadász vagy legalább egy tündérkirályfi …

A vonat zakatolva nyelte az utat. Erdők, patakok, sorompók, 
falvak, felhők szaladtak visszafelé, és a farkas még mindig aludt. 
Egy-egy állomásnál vészesen horkant.

– A következő állomásnál leszállunk, készülj – mondta édes-
apám.

Megint levették a bőröndöt, a kosarat, a kabátomat, még piros 
sapkát is nyomtak a fejembe. Igazán olyan voltam, mint a mesebeli 
Piroska, csak az hiányzott, hogy a farkas megegyen.

Még mindig nem mertem elmoccanni a sarokból. Megbabo-
názva néztem a farkast. Tudtam, hogy komiszság, amit kívánok, de 
szívből óhajtottam, hogy még egy kicsit aludjon, még legalább egy 
negyedórát, legalább addig, amíg mi leszállunk. Egye meg helyet-
tünk a barátságos néniket és az újságot olvasó idegen bácsit.

A vonat sípolva megállt.
– Te, én felkeltem a farkast – mondta apám. – Erdőbényén neki 

is le kell szállnia.
– Ne, apu, ne keltsd fel – kiáltottam magamon kívül.
– Igaza van a gyereknek – mondta anyám. – Majd a kalauz.
Másnap nagymama üres teára és ricinusra fogott, mert szerinte 

csakis elrontott gyomrom okozhatta, hogy egész éjjel fogcsikorgat-
va ordítoztam, hogy a kalauz bácsit se egye meg a farkas.

– Már a vonaton is olyan szótlan volt, még almás rétest sem 
akart enni – mondta apám. – Ja igen, nem is meséltem, mama. 
Egy kupéban utaztunk a Farkas Jenővel. Tudod, most nevezték ki 
Erdőbényére.

Fehér Klára
Balázsy Géza illusztrációja

 A farkas
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A korai krónikák szerint a marcipán az 
araboktól került Európába, olasz közve-

títéssel. Régi feljegyzésekben már a cukrászat 
őskorából is találunk utalásokat, olvashatunk a 
mandula és a cukor különböző féle felhaszná-
lásáról, így például a marcipánkészítésről is. 

Először a Velencei Köztársaságban készítet-
tek kereskedelmi célra marcipánt. Elnevezését 
valószínűleg Velence védőszentjéről, Szent 
Marcusról kapta. Piaci szerepét megelőzte a 

vallási szerepe. A legenda szerint a Velencei 
Köztársaságban Szent Marcus napján a hívők-
nek kenyér alakjában megformált marcipánt 
adtak, melynek az akkori vallási hiedelmek 
szerint gonosz és betegség elleni védőhatása 
volt. Egy másik legenda szerint az olaszországi 
pestisjárvány idején a hívők abban a hitben 
fogyasztottak marcipánt, hogy megvédi őket 
a pestis pusztításától. Olasz eredetre utal az 
is, hogy Mátyás királynak a nápolyi Beatrixszel 
kötött házassága után az első újévi ünnepi 
ebéden a nyolcadik fogás mandulatejből és cu-
korból készült fehér és barna kockás marcipán 
sakktábla volt, melyet Beatrix olasz édességké-
szítői alkottak.

Más történelmi források a marcipán 
szó eredetét a rómaiakhoz vezetik vissza. A 
rómaiak a Mars-ünnepségeken csemege-
ként mandulakészítményeket szolgáltak fel, 
amelynek neve „panis martalis”, azaz „Mars 
kenyere” volt.

A korabeli krónikák egyértelműen bizo-
nyítják, hogy a középkorban a marcipán már 
kedvence volt az édességet kedvelő európai 
népeknek, azt a legelőkelőbbek fogyasztot-
ták, és felhasználták a lakomák asztalainak 
díszítésére is, más cukorból készített díszek-
kel együtt.

(Borsódy Mihály)

Hazugságverseny
Washingtonban minden esztendőben megrendezik a Nagy Hazugságmondók 

versenyét. Természetesen szépszámú közönség előtt folyik a vetélkedő, máskü-
lönben nem volna értelme az egésznek. A legfantáziadúsabb lódításokat díjazzák. Íme, 
egy ilyen verseny aranyérmes története:

– Olyan hűtőszekrényem van, hogy a minap tizenkét sarkkutató kereste benne a jég 
alá rekedt zöldséget.

– A minap akkora halat fogtam, hogy félbe kellett vágnom, hogy elhiggyék, mek-
kora. 

– Borautomatát szerkesztettem. Ha beteszem a szőlőt, hátul puhára ázva kijönnek 
belőle a részeg emberek.

– Mifelénk a madarak olyan édesen dalolnak, hogy a cukorbetegek csak fülvédővel 
ülhetnek ki a kertbe.

– Van egy idomított kardhalam. Ha bedobom a tengerbe, szeletekre vágva hozza ki 
a partra a macskacápát.

(Sz–f)

Hamis 
marcipán

Egy púpozott evőkanál búzadarát 0,5 dl 
vízben megfőzünk, és néhány percig 

állni hagyjuk, hogy minden vizet magába 
szívjon. Kb. 15 dkg héjában főtt burgonyát 
még melegen meghámozunk. Villával pé-
pesre törjük, elkeverjük 10 dkg darált dióval 
vagy mandulával, a megfőtt darával és két 
evőkanál rummal (vagy néhány csepp 
rumaromával). A masszából kis golyókat 
formálunk – a közepükbe tehetünk kis 
darabka cukrozott narancshéjat vagy más 
gyümölcsöt, esetleg mazsolát –, és reszelt 
csokoládéban vagy cukrozott kakaóban 
meghempergetjük őket.

Pályázat

Úgy véljük, ha egy kicsit megmozgat-
játok a fantáziátokat, túltesztek az 

amerikai verseny résztvevőin. Ezért meg-
hirdetjük a Zsibongó Lódítóversenyét. 
Törjétek egy kicsit a fejeteket, s küldjétek 
be ötleteiteket. A legszellemesebb lódí-
tások szerzői jutalomban részesülnek, 
agyszüleményeik pedig megjelennek a 
Jó Pajtásban.

Beküldési határidő:
március 15.

Szólásmagyarázat

Felöntött
a garatra

Látszólag nincs mit magyarázni ezen 
a szóláson. Jelentése: valaki ittas, 

részeg lett. Igen ám, csakhogy a garat 
szó alig több, mint száz éve jelenti azt, 
amit manapság értünk rajta, vagyis a 
száj- és orrüreg folytatását a gégefő és a 
nyelőcső felső nyílásával együtt. Mégis a 
szólást már a 17. század közepén a mai 
jelentésben használták.

A garat a régi nyelvben, amikor 
szólásunk keletkezett, a malom egyik al-
katrészét jelentette, azt az alul, felül nyílt 
és lefelé szűkülő faszekrényt, amelybe 
a megőrlendő gabonát beletöltik, s 
amelyen keresztül a gabona a malom 
őrlő szerkezetébe jut. Minthogy a ma-
lombeli garat meglehetősen magasan 
van, azért a garatba felöntik a gabonát, 
hogy onnan lassan lejusson a malom-
kerekek közé. A szólás alapjául szolgáló 
szókapcsolat, az eredeti értelmében 
vett felönt a garatra, eredetileg tehát 
a molnármesterség szakkifejezése volt. 
Tréfás, átvitt értelmét azért kaphatta, 
mert az iszákos ember is valami olyasfé-
le mozdulattal önti magába az italt, mint 
a molnár a megőrlendő búzát a garatba, 
és mert a részeges ember torka is olyan 
feneketlen, mint ez az alul nyitott ma-
lomalkatrész.

A marcipán története

A Hófehérke és a hét törpe marcipánból
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Skandináv rejtvény (7.)
Többféleképpen adunk hangot jókedvünknek. Többféle rokonértelmű szó is rendelkezésünkre 

áll, hogy ezt írásban vagy szóban megfogalmazzuk. Ezekből a szavakból kell ötöt 
megfejtenetek mai rejtvényünkben.

Berakós rejtvény

Betűrejtvények
1

DL
2 3

ŐS ÉS
4

KI

2

1

RÉGI

OXIGÉN
NORD

ITTRIUM
DEHOGY! KÉN

LUXEMBURG

HIDROGÉN

500
MAGYAR-
ORSZÁG

FÉL ÖT!
ÁLMODOZNI 

KEZD!

1049

TÁL KÖZEPE

A 
HARMADIK 

ISMERETLEN

PATÁS 
ÁLLAT

NULLA
NÉMETH 
LÁSZLÓ 

REGÉNYE

BENÉPESÍTÉS 
(ÉK. H.)

KELET

FOLYADÉK

MOS BETŰI

1000
TOMPA 

HANGON 
SZÓL

KÉZAI 
SIMON

IGE-
KÖTŐ

50

LAJOSKA

EZ

MAJDNEM 
PADON

THALY 
KÁLMÁN É. Ú.

ÉLESÍT

HANGTALAN 
ESTE

MAGYAR 
HELYSÉG
ALBÁN 
PÉNZ

NITROGÉN

FRANCIA-
ORSZÁG

ASSZONY-
NÉVKÉPZŐ

KERTI NÖVÉNY
NÖVÉNYI 
TÁMASZ 
(ÉK. H.)

TETŐ-
KÉSZÍTŐ

RIZS, 
NÉMETÜL

„S”

LETETTE

NORVÉGIA

NYÁR, 
SZERBÜL

KÖLTEMÉ-
NYEK

NYUGALOM

NEM ÉN

FÜRTÖS 
VIRÁGÚ FA

SVÉD-
ORSZÁG

INDA

FÉLIG 
CSIPOG

HELYESELNI 

NÉVELŐ

S

Á

R

A

– Ahogy elnézem a pulzusát, magának nagyon las-
san ver a szíve – mondja az orvos.

– ...

A páciens válaszát megtudod, ha berakod a meg-
adott szavakat, betűcsoportokat a rácsba.

Kétbetűsek: EV, ÉL, ÉR, IÉ, ÖB, RÓ, TJ, ZS.
Hárombetűsek: ELA, ETA, ÉTA, EZÉ, KÓR, NOS, RAB, RÉT, 

RTÓ, SIÓ, SOI, TÖR.
Négybetűsek: SZER, TÉMA.
Ötbetűsek: CENTI, INTRA, TÖRÖK, VRATA.
Hatbetűs: KAVARÁ.
Hétbetűs: ÁTJÖVÖK.
Kilencbetűsek: BUDISZAVA, SAJKÁSLAK.
Tízbetűs: ANTALFALVA.
Tizenegy betűs: BÁCSTÓVÁROS.
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Keresztrejtvény

– Akkor miért közeledik felém 
a hullám?

Betűrejtvények

1. telek, 2. megterem, 3. 
földrengés, 4. szóba hoz

Átfedések

Mátyás király

Körszámtan

A keresett szám 57, mert az 
előző számból vagy kivonunk 
14-et, vagy hozzáadunk 19-et.

Február 14.

Valentin

Egy kis dominózás

Az 5. skandináv rejtvény 
helyes megfejtése:

FARSANGI JELMEZBÁL, 
ÁLARCOSBÁL.

Könyvjutalmat kap:
Gugánovity Zsanett, Szabadka.

A 6. szám megfejtései

Kicsi sarok

Rakosgatós

Keresztszavak
G G T

O A A

N L R

L N M

A Y A

N A Z

M O N T A N

R Á R S Z T

F O N G A T

Pótold a hiányzó betűket úgy, hogy vízszintesen és függőlegesen 
is értelmes szavak alakuljanak ki.

Kitöltőcske
1 2 3 4 5 6 7 8

SZ

Lóugrásban

Meghatározások
1. Ilyen baba is van, 2. Galádul, 3. Távol, 4. Rakodik, 5. Az árura 

árcédulákat ragasztó, 6. Ázsiai főváros, 7. Nemes fém, 8. Az egyik 
testrésze.

Ha jól sikerült a rejtvény megoldása, akkor a két kiemelt
sorban Garaczi László i úsági regényének címe lesz

olvasható.

K Z Ő E M

N N I H V

E A A V K

Y M N É O

N R G E A

Pistike panaszkodik, 
hogy ő a legfi atalabb a 
családban, ezért neki 
mindig csak a testvérei 
levetett ruhái jutnak. 
– De mi ebben a szörnyű? 
– kérdezi tőle valaki.

Pistike válaszát megtudod, 
ha a lóugrás szabályai 
szerint megfejted a 
rejtvényt.

l
l

l

l
l

l
l
l

Á H O P R

A D Ó S Z

A L Ó R V

C I K Ó S

A M O R T

Á C K O S

A A D G T

Alkoss értelmes szavakat a bal oldali ábra
ábécérendbe szedett betűiből, és írd be azokat

a jobb oldali ábra megfelelő sorába. Ha jól dolgoztál,
akkor a középső oszlopban egy virág

nevét olvashatod.

Szótagolva
CSIP FE TI KA ZSI

TEN KA TE MA GER

KE RÓ MA KE TE

Egy mesehős, egy tantárgy és egy földrajzi név szótagjait 
kevertük össze. Próbáld meg összerakni

ezeket a neveket!
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Pifu kötéltáncos
szeretne lenni
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Kos (III. 21.–IV. 20.)

Többet szeretnél tenni barátaidért, úgy érzed, 
hogy több figyelmet érdemelnek. Mielőtt azonban 
beleélnéd magad ebbe a kegyosztó szerepbe, tedd 
fel a kérdést: valóban vágysz-e az ő társaságukra, 
vagy a lelked mélyén önző célok vezérelnek? Ha 
csak uralkodni szeretnél a környezeteden, akkor 
légy nagyon óvatos mások gyámolításával. Hamar 
megunhatod ugyanis az egészet, és ez kínos hely-
zetekhez vezethet. 

Bika (IV. 21.–V. 20.)

Egyre több az iskolában a feladatod, ezt persze 
egyáltalán nem bánod. Hiszen ezzel együtt jár, 
hogy sok elismerést kapsz. Az sincs ellenedre, hogy 
egyébként néha fárasztó pluszprogramjaid közben 
kellemes barátságokat is köthetsz, némi flörtölés is 
elképzelhető. Ezek a kapcsolatok nem veszélyeztetik 
komolyabb kötődéseidet. 

Ikrek (V. 21.–VI. 21.)

Meglehetősen határozottnak kell lenned, ha meg 
akarod tartani a jelenlegi osztályzataidat. A pénz 
vonatkozásában ne aggódj, nem jelent drasztikus 
takarékoskodást a mostani visszafogás, csak azt a 
rengeteg nagyon is felesleges kiadást kellene mér-
sékelned. Nem lesz könnyű megállapítanod, hogy 
hol a határ. Tedd azt, amit jónak látsz, de nem kell 
minden kérdést nyíltan megvitatni. Vedd elő híres 
diplomatikus képességedet, azzal megtalálod az 
arany középutat.

Rák (VI. 22.–VII. 22.)

Vannak olyan időszakaid, amikor legszívesebben 
hátrálnál, ha felmerül valamilyen vita. Bármennyire is 
vágysz azonban a kényelmes magányra, nem add át 
magad teljesen az efféle hangulatoknak. Egyszerűen 
szükséged van fizikai és szellemi aktivitásra is, mert 
a visszavonultság igencsak ellustít téged. Az ebből 
adódó tétlenség pedig előbb-utóbb megtámadja 
egészséges önbizalmadat is. 

Oroszlán (VII. 23.–VIII. 23.)

Előfordulhat, hogy túlbecsülöd szellemi teljesí-
tőképességedet, aminek következtében elvállalsz 
olyan feladatot, amely egyrészt váratlanul nagy 
terheket jelent, másrészt a hozzá fűzött reménye-
ket sem váltja be azonnal. Ugyanis nem jár akkora 
előnyökkel, amekkorákat elvártál. Ennek ellenére ne 
veszítsd el a kedved, és ne vonulj vissza sértődötten. 
Ez a legrosszabb, amit tehetsz. Inkább adj magadnak 
egy kis időt, és igyekezz megfelelni az elvárásoknak.

Szűz (VIII. 24.–IX. 23.)

 Nagyon szeretnél barátkozni, de nincs mindig 
türelmed végighallgatni mások csacska beszédét. 
Ne várj csodákat, nézzél szembe azzal a ténnyel, 
hogy környezeted gyakran nem érti meg tiszta 
szándékaidat, mert nem fogalmazol elég érthetően. 
Ne mérgelődj, inkább igyekezz olyan ismerősöket és 
barátokat választani, akikkel megközelítőleg azonos 
szinten állsz. Ne aggódj, szép számmal akadnak 
ilyen emberek a környezetedben, szinte keresned 
sem kell őket, csak észrevenni!

Mérleg (IX. 24.–X. 23.)

Szereted a kényelmes kapcsolatokat, azokat, 
amelyekért nem kell naponta harcot vívni, és 
amelyekben meghatározó szerepet játszol. Nem szí-
vesen veszed tudomásul azt, ha valakinek eltérő vé-
leménye van, vagy esetleg megpróbálna változtatni 
a dolgok jelenlegi állásán. Ne lepődj meg, ha esetleg 
azért bomlik föl egy kapcsolatod, mert az a bizonyos 
illető nem ismeri el többé abszolút tekintélyedet. 
Akkor se berzenkedj, ha néha neked kell elfogadnod 
mások korlátlan tekintélyét. 

Skorpió (X. 24.–XI. 22.)

Erősen kívánod a változást, ugyanakkor félsz is az 
ismeretlentől. Nehezen válnál meg attól, ami eddig 
nagyon is jó volt. Jól érzed, hogy a vágyott fordulatok 
esetleg azt is elviszik, ami jól működött. Valószínűleg 
nem kell azonnal döntened, ugyanis még nem jött el 
a legalkalmasabb pillanat. Gondold végig, hogy azok 
a kapcsolatok, amelyekkel elégedetlen vagy, valóban 
olyan rosszak-e, mint gondolod. 

Nyilas (XI. 23.–XII. 21.)

Sikerrel kecsegtetnek iskolai pluszfeladataid. 
Döntéseket is hozhatsz, de ezek csak akkor lesznek 
igazán sikeresek, ha körültekintően előkészíted azo-
kat. Általában egyedül szoktál határozni a legfonto-
sabb kérdésekben, most azonban mégis tanácsos 
lenne eltérni ettől a gyakorlattól. Vagyis kérd ki a 
közeli barátok véleményét, de ez a tanácskérés ne 
legyen formális, ne restelld módosítani eredeti el-
képzeléseidet, ha egyszer barátaid ezt javasolják.

Bak (XII. 22.–I. 20.)

Szereted a kellemes és megbízhatóan stabil kap-
csolatokat. A külső feltételek nem a legrosszabbak, 
így aztán, ha még sem sikerül örömmel és békésen 
barátkoznod, az nem éppen azokon múlik, akik 
most éppen körülvesznek téged. Talán túl sokat vár-
tál régi és új barátaidtól, ezért néha bántóan kritikus 
is tudsz lenni. Különösen új ismerőseid tűrik rosszul 
ezt a magatartást. Vigyázz, mert nem fogják tisztelni 
érzékenységedet, és nem törődve semmivel, több-
szörösen visszavághatnak.

Vízöntő (I. 21.–II. 19.)

Barátkozz meg azzal a gondolattal, hogy ne csak 
tervezgess, hanem egyre több időt kell szentelned a 
gyakorlati dolgok részletes kidolgozására. Bármeny-
nyire is utálod ezeket az időrabló tevékenykedése-
ket, nem hanyagolj el semmit. Ezen a téren igénybe 
veheted barátaid segítségét, de csak akkor, ha kissé 
nyájasabb vagy azokkal, akikre számítani szeretnél. 
Néha olyanokhoz kell alkalmazkodnod, akiket csep-
pet sem szeretsz. Tedd félre hát az érzelmi szempon-
tokat, és alkudj meg a jelenlegi helyzettel. 

Halak (II. 20.–III. 20.)

Rettenetesen érzékennyé válsz, ha valami nem 
sikerül azonnal. A legapróbb sérelmet is képes vagy 
sokáig dédelgetni, és ez egyáltalán nem tesz jót 
kapcsolataidnak. Lépj ki a sértődések bűvös köré-
ből, tarts önvizsgálatot, és igyekezz megerősíteni 
önbizalmadat. Egyébként a mostani sikertelensé-
gek egyáltalán nem nagy horderejűek, és bizony 
könnyen előfordulhat, hogy senki sem hibáztatható 
a kudarcokért.
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Nincs

Az agresszív kismalacot reggel ébreszt-
geti a felesége:

– Drágám, van még öt perced nyolc 
óráig.

– Nincsen!

Késés

– Régen vársz rám, drágám? – kérdezi a z 
utcasarkon szobrozó vőlegényét Mancika.

– Nem néztem az órát, de a közleke-
dési lámpa háromszáztizenkétszer váltott 
zöldre.

Skót lottózó

– Édes istenem, segíts, hogy most az 
egyszer nyerjek! – rimánkodik a skót a 
templomban.

– Hiába könyörög itt – fi gyelmezteti 
a sekrestyés –, hiszen életében nem vett 
még egyetlen szelvényt sem.

Vendégségben

– Szervusz, Pistike! Itthon van a papád? 
– kérdezi a vendégségbe érkező nagynéni.

– Nincs.
– És a mamád?
– Ő is elbújt!

Horror

A vendéglőben a pincér megkérdezi a 
vendéget:

– Uram, felakaszthatom a kabátját?
– Tőlem akár főbe is lőheti.

Utolsó busz

– Olyan gyönyörű ez a táj, hogy ha én 
festeni tudnék, mindjárt lefesteném.

– Még szerencse, hogy nem tudsz, így 
legalább elérjük az utolsó buszt.

Horgászás

A rendőr elmegy egy sötét téli estén 
horgászni. Kimegy a jégre, léket vág, és el-
kezdi lógatni a csalit. Pár perc múlva öblös 
hangot hall:

– Rendőr, te itt ma nem fogsz semmit 
sem!

Emberünk körülnéz, de nem lát senkit, 
pecázik tovább. Két perc múlva újra ezt 
hallja:

– Rendőr, hagyd abba a horgászatot, itt 
te nem fogsz halat! 

A rendőr ismét körülnéz, de senkit nem 
lát, horgászik tovább. Néhány perc múlva 
vakító világosság lesz, újból megszólal a 
dörgő hang:

– Rendőr, itt nincs kapás!
A rendőr most már megrémülve kér-

dezi:
– Ó, Uram, te szólsz hozzám?
– Dehogy, én a jégpálya hangosbemon-

dója vagyok.

Két gyönyörű gól

A focista azt kérdezi a barátjától:
– Láttad a legutóbbi meccsünket? Lőt-

tem két gyönyörű gólt!
– Nem láttam. És mi lett a végered-

mény?
– 1:1.

Jéghideg micsoda

Az arab bemegy a bárba és azt mondja 
a pincérnek:

– Blahblahblabla COCA-COLA.
– Elnézést, uram, nem értettem, egy 

jéghideg micsodát?

Golfl abda

A golfpálya öltözőjében az egyik fi ckó a 
golfl abdájában gyönyörködik.

– Új? – kérdezi a haverja.
– Igen. Képzeld, ez a világ legjobb golf-

labdája.
– Miért?
– Nem lehet elveszíteni. Beütöd a sű-

rűbe, fütyül. Erdőbe ütöd, sípol. A vízben 
úszik, sötétben foszforeszkál.

– És hol szerezted?
– Találtam.

Elég volt

Ül a horgász a vízparton. Arra megy egy 
férfi  és megkérdezi tőle:

– Van kapás? Van kapás?
– Az előbb dobtam be egyet a vízbe 

– feleli a horgász.
– Miért? Méreten aluli volt?
– Nem. Csak folyton azt kérdezgette: 

van kapás?

Panasz

– Sok a panaszom, doktor úr: fáj a fejem, 
a hasam, hányingerem van, alig kapok 
levegőt.

– Felírok magának egy gyógyszert.
– És mikor vegyem be?
– A panasz előtt fél órával.
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– Az apu vitustáncot jár örömében, valahányszor megjavítom
a villanyborotváját… – Úgy látom, ezek a művész befejezetlen alkotásai
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Kirándulás

A rendőrök emeletes turistabusszal 
mennek kirándulni. Lent jó a hangulat, fent 
dermedt csend honol. A százados furcsállja a 
dolgot, felmegy megnézni, hogy van-e vala-
mi probléma. Meglepődve látja, hogy fönn a 
rendőrök remegve ülnek a helyükön, vacogó 
foggal harapják az előttük levő ülés támláját.

– Na, fi úk, mi van veletek? Lazítsatok egy 
kicsit! Látjátok, nekünk milyen jó kedvünk 
van odalent?

Mire az egyik remegő rendőr megszólal:
– Könnyű maguknak, ott lent. Ott van 

sofőr.

Megkönnyebbülés

A nemzetközi gyors első osztályú fülké-
jében egyetlen utas ül. Hirtelen felpattan 
az ajtó, és egy fegyveres, álarcos gengszter 
lép be:

– Gyerünk, adja ide a pénzét! – paran-
csol az utasra.

– De tisztelt rabló úr, nekem egy vasam 
sincs.

– Akkor miért reszket?
– Mert azt hittem, hogy a kalauz jön. 

Ugyanis jegyem sincs.

Kastélyban

Egy amerikai diáklány Angliában meg-
néz egy kastélyt. A séta végén megkérdezi 
tőle az idegenvezető, hogy tetszett.

– Nagyon szép – feleli a lány –, csak 
egész idő alatt attól tartottam, hogy elő-
bukkan valahonnan egy szellem.

– Á, ettől nem kell félni, én már elég rég-
óta itt vagyok, de még nem láttam egyet 
sem – mondja az idegenvezető.

– Mióta van itt?
– Úgy háromszáz éve.

Bosszú

A kirúgott házvezetőnő távozáskor 
hosszan és gyengéden búcsúzik el a család 
kutyájától.

– Látom, nagyon megszerette a kutyán-
kat – mondja meghatottan a házigazda.

– Igen, mindig nagy segítségemre volt a 
mosogatásnál.

Moziban

Az egérke izgalmas fi lmet néz a mozi-
ban, amikor egyszer csak elé ül az elefánt. 
Az egérke mérges lesz, gyorsan feláll, az 
elefánt elé ül, majd hátraszól neki:

– Most majd megtudod, hogy milyen az, 
amikor valaki eléd ül!

Önhiba

– Te, Rózsi, hova lett az a gyönyörű 
tarka amazóniai papagáj, amit ma reggel 
vettem?

– Jézusom, az papagáj volt? Azt hittem 
fácán, és megsütöttem!

– Te szerencsétlen! Tudod, hogy azért 
a madárért egy vagyont fi zettem? Még 
beszélni is tudott.

– Az más. Akkor magára vessen! Miért 
nem szólt?

Ikrek

Az újdonsült apuka kirohan a szülőszo-
bából, hogy elújságolja a hírt a kint várako-
zó családtagoknak.

– Ikreink születtek!
– Na és kire hasonlítanak? – kérdezi a 

nagymama.
A férfi  elgondolkodik, majd így felel:
– Hát egymásra.

Megállapítás

Két bolond ül a tengerparton. Az egyik 
beledob egy kockacukrot a vízbe, a másik 
erre beleszalad és megkóstolja.

– Te ez a víz még mindig sós!
– Hát persze, még nem kavartam meg.

Malackáért

Micimackó besétál a henteshez és azt 
kérdezi:

– Sonka van?
– Természetesen.
Erre Micimackó felugrik a pultra, előránt 

egy géppisztolyt, és lekaszabol mindenkit.
– Ezt Malackáért!

Kísérlet
A skót iskolában kémiaóra van. A tanár 

megkérdez egy tanulót:
– Mit gondolsz, ha beledobom ezt a 

pennyt ebbe a savval teli edénybe, felol-
dódik?

– Semmi esetre sem – feleli a tanuló.
– Jól van, fi am. És miért nem?
– Mert ha feloldódna, akkor nem tetsze-

ne beledobni.

Találós kérdés
– Mi az, pici piros a sarokban?
– ???
– Földieper büntetésben.

Lehetetlen
Utazik a skót a villamoson. Jön az ellen-

őr, utasunk átnyújtja a jegyét. Az ellenőr 
megnézi, aztán szigorúan mondja:

– Ez a jegy nem érvényes!
– Hogyhogy nem? – csattan fel a skót. 

– Három hónapja ezzel utazom, és eddig 
mindig jó volt.

– Tudja, mester, egy kicsit fázós vagyok…– Na, látod, hogy a kisbékát is a gólya hozza?
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Szülőföld Alap
A határon túl élő magyarok megsegítéséért

Vajdaság AT oktatásügyi,
tájékoztatási, valamint 
kisebbségi titkársága

A Jó Pajtás megjelenését támogatta:

Magyar
Nemzeti

Tanács

E lső lépés: Keressünk egy karakte-
res főhőst. Mignon úr egy szürke, 
óriásgombóc perzsa macska. Hét 

kiló. Mint két tégla. Mivel nagy, így mindig 
éhes. Mivel éhes, állandóan eszik, szépen 
gyarapszik, hízik rendesen. És mivel min-
dig úgy belakik, hogy mozdulni sem tud, 
kénytelen aludni. Mignon úrnak ezen-
kívül jellegzetesen nagy pofi ja és nagy 
mancsa van. Mindenképpen arra ösztö-
nözte Sárát (gazdiját), hogy lerajzolja őt 
– egyszerű, jellegzetes vonásokkal. Így 
született meg a főhős.

Második lépés: A mellékszereplő. 
Nem árt, ha van még egy szereplő a 
tarsolyban. Sára estében ez nem más, 
mint egy madár, akit a szintén a saját 
papagájáról mintázott. A melléksze-
replő azért fontos, mert érdekesebbé, 
humorossabbá teszi a jeleneteket.

Harmadik lépés: Vicces történet. 
Na mármost, ha van egy macskánk és 
egy madarunk, és megfi gyeljük őket, 
igen hamar ráébredhetünk, hogy csu-
pa vicces dolgokat művelnek. Amit 
aztán már csak papírra kell vetni. Sára 
meséli, hogy észrevette, milyen izgága 
képet vág Mignon úr, ha éhes, hogy mi 
mindent meg nem tesz azért, hogy en-
nivalóhoz jusson. Már a szekrényajtót is 
ki tudja nyitni... Szerinte, ha így folytat-
ja előbb-utóbb székbe ül, kést és villát 

fog, és felszeleteli a húst...  Az is igen mókás 
lehet, amint jóllakottan aludni tér ez a nagy 
darab macsesz. Döröghet az ég, villámok 
cikázhatnak, a macska csak alszik tovább, 
mintha mi sem törénne. És milyen muris 
lehet az, amikor a kalitkából kiengedett 
papagáj kergeti, ijesztgeti, sőt, csipkedi 

Mignon urat? Az meg rémülten, 
fejvesztve menekül, amerre lát.

Negyedik lépés: Tehetség. 
Sárától még azt is megtudom, 
hogy óvodás kora óta rajzolgat, 
versenyeken vesz részt. Karikatú-
ra- és képregény-kiállításokra jár, 
rajzkönyveket tanulmányozgat. 
Rengeteget rajzol. Tehetségére 
rajztanárai is felfi gyeltek. Nyol-
cadikosként, pályaválasztás előtt 
állva úgy gondolja, mindenkép-
pen foglalkozni szeretne rajzolás-
sal, fejleszteni szeretné rajzkész-
ségét – ha nem is fő hivatásként, 
de hobbiként  mindenképp. Ja, 
és kedvenc rajzfi lmhősei Tom és 
Jerry.

Tripolszki Csilla 

Az úr neve: Mignon 
avagy: Hogyan születik

egy képregény?

Fényszárosi Sára

dig úgy belakik, hogy mozdulni sem tud, papagáj kergeti, ijesztgeti, sőt, csipkedi 

Mignon urat? Az meg rémülten, 
fejvesztve menekül, amerre lát.

Sárától még azt is megtudom, 
hogy óvodás kora óta rajzolgat, 
versenyeken vesz részt. Karikatú-
ra- és képregény-kiállításokra jár, 
rajzkönyveket tanulmányozgat. 
Rengeteget rajzol. Tehetségére 
rajztanárai is felfi gyeltek. Nyol-
cadikosként, pályaválasztás előtt 
állva úgy gondolja, mindenkép-
pen foglalkozni szeretne rajzolás-
sal, fejleszteni szeretné rajzkész-
ségét – ha nem is fő hivatásként, 
de hobbiként  mindenképp. Ja, 
és kedvenc rajzfi lmhősei Tom és 
Jerry.

Fényszárosi Sára 
nyolcadikos (Zenta, 

November 11. iskola) 
tanuló szinte profi  
képregényrajzoló. 

Rövid kis történetei 
aranyosak, szépek, 

egyszerűek 
és viccesek.  A 6. szám 

34. oldalán láthattátok  
egyik művét. 

Ő mesél nekünk 
a képregényrajzolás 

fortélyairól.


