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A nőnap alkalmából azt is elárulom ne-
ked, ki a legeslegújabb kedvencem.

No, mit gondolsz?
Mivel semmi esélyed, hogy eltaláld, 

hát íme:
Jennifer Hewitt.
Már több fi lmben láttam, legutóbb a 

Szívtiprókban. (Amelynek semmi köze a 
hasonló című tévésorozathoz!)

Itt egy fotó róla. Neked is tetszik?
Annyit sikerült megtudnom, hogy 

1979. február 21-én született. Édesanyja 
nevelte fel, szülei elváltak, amikor Jennifer 
még csak hat hónapos volt. Gyerekként is 
nagyon szeretett dalolni és tízéves korára 
táncolni is tudott. Bár akkoriban már 
szerepelt show-kban és turnézott a Texas 
Show Teammel, a következő időszakban 
mégis a nagy áttörésre várt: Hollywoodba 
szeretett volna eljutni! Nem sokáig kellett 
várnia, míg megkapta első szerepét, miu-
tán édesanyjával Kaliforniába költözött.

És még valami róla:
A Garfi eld című vígjátékban a világ 

leglustább macskája gazdájának szerel-
mét alakította. De már a szerződéskötés-
kor kikötött egy furcsaságot:  éspedig azt, 
hogy a fi lm bemutatójára eggyel több 
meghívót kér. Azt kívánta ugyanis, hogy 
az első vetítésen mindenképpen mellette 
üljön Don Juan, a kedvenc macskája.
– Az én cicám nagyon okos, és biztosan 
érteni fogja, hogy a vásznon egy macs-
kával játszom – magyarázta kívánságát 
a bájos színésznő. – Szerintem vicces 
lesz nézni, hogy miképpen reagál arra, 
amikor én egy nagy vörös cicával bo-
hóckodom...

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

Ma nőnap van. Ha érdekel, 
mióta ünnepeljük, lapozz a 11. ol-

dalra. Nem untatlak holmi történelmi 
tényekkel. Ellenben összegyűjöttem számod-
ra néhány fontos tudnivalót, érdekességet e 
neves nappal kapcsolatban.

Itt van például egy tuti tipp a fi úk számára. 
Azaz, hogyan hódíthatod meg 100 százalékos 
sikerrel szíved választottját?

Vidd el egy romantikus, egy életre szóló 
élményt biztosító vacsorára!

Javaslatomnak sajnos van egy aprócska 
szépséghibája: ehhez meglehetősen sok pénz 
szükséges. Mert a világ legdrágább pizzáját 
nem néhány dinárért árulják...

Ha nem vagy spórolós fajta, akkor a 
Pizza Royale 007 nevet viselő konyhaművé-

szeti alkotást rendeld a pincértől. A jelenleg 
Guinness-rekordnak számító pizzát aján-
lom kettőtök számára, amelyet 24 karátos 
aranyporral, pezsgőben áztatott kaviárral, 
valamint konyakban főtt rákkal borítottak. A 
30,5 cm átmérőjű ára 4200 dollár. 

Ha mégsem mentek vacsorára, akkor 
vigasztalásul itt az oldalon legalább megnéz-
heted a világ legdrágább pizzáját.

Ezek után felsorolom neked, miért jobb 
nőnek/lánynak lenni. Íme mit mondanak 

erről a lányok:

* Nem játszom el, hogy halálomon * Nem játszom el, hogy halálomon * Nem játszom el, hogy halálomon 
vagyok, ha náthás leszek.

* Egy zoknit csak egy napig hordok.* Egy zoknit csak egy napig hordok.
* Gyakran mosok fogat, és ez meg is * Gyakran mosok fogat, és ez meg is * Gyakran mosok fogat, és ez meg is 

látszik.
* Tudom azt mondani, hogy bocsánat.* Tudom azt mondani, hogy bocsánat.* Tudom azt mondani, hogy bocsánat.
* Nem röhögöm ki a haveromat, ha beje-* Nem röhögöm ki a haveromat, ha beje-* Nem röhögöm ki a haveromat, ha beje-

lenti, hogy szerelmes.
* Nem csinálok hülyét magamból a disz-* Nem csinálok hülyét magamból a disz-* Nem csinálok hülyét magamból a disz-

kóban vagy a nagyszünetben.
* Nem mondok csúf szavakat, ha leejtem a * Nem mondok csúf szavakat, ha leejtem a * Nem mondok csúf szavakat, ha leejtem a 

lakáskulcsomat (amelyről egyébként mindig lakáskulcsomat (amelyről egyébként mindig lakáskulcsomat (amelyről egyébként mindig 
tudom, hogy hova tettem).

* Én már rég rájöttem, hogy a víz és a szap-* Én már rég rájöttem, hogy a víz és a szap-* Én már rég rájöttem, hogy a víz és a szap-
pan csodákra képes.

* Nem leszek hirtelen süket, ha megkérnek * Nem leszek hirtelen süket, ha megkérnek * Nem leszek hirtelen süket, ha megkérnek 
valamire.

* Egy jól irányzott és adagolt mosoly min-* Egy jól irányzott és adagolt mosoly min-* Egy jól irányzott és adagolt mosoly min-
dent megold.

* A női logika fejlettebb, mint a fi úké, * A női logika fejlettebb, mint a fi úké, * A női logika fejlettebb, mint a fi úké, 
hiszen a lányok egymást is megértik, a fi úk hiszen a lányok egymást is megértik, a fi úk hiszen a lányok egymást is megértik, a fi úk 
viszont a lányokat nem.

* Nem röhögnek ki, ha új frizurával jelenek * Nem röhögnek ki, ha új frizurával jelenek * Nem röhögnek ki, ha új frizurával jelenek 
meg a suliban.

* Nem ciki, ha én vagyok az alacsonyabb.* Nem ciki, ha én vagyok az alacsonyabb.
* Sok időt megtakarítok azzal, hogy nem * Sok időt megtakarítok azzal, hogy nem * Sok időt megtakarítok azzal, hogy nem 

hülyéskedek a bicajjal, nem dicsekszem kita-hülyéskedek a bicajjal, nem dicsekszem kita-
lált hőstörténetekkel.

Persze ilyen előnyökkel könnyű, boldog szá-
mukra az élet! Ezt bizonyítja az a tény is, hogy a 
nők hosszabb ideig élnek mint a férfi ak.

És hogy egy-egy hölgy milyen kort képes 
megélni, íme néhány példa.

Hongo Kamato japán matróna, jelenleg 
120 éves. Nem nehéz tehát kiszámolni, hogy 
az idős asszony, 1887-ben született a Japán 
déli részén fekvő Kagosima kormányzóság-
ban. Az új rekorder étvágya állítólag kiváló, és 
viszonylag jó egészségnek örvend...

Gabi

Ma nőnap van. Ha érdekel, 
mióta ünnepeljük, lapozz a 11. ol-Szia
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Az óbecsei Sever Đurkić iskolában 
Zapletán Erika magyartnárnő tanít-
ványai: a nyolcadikos Bilik Blanka, 

Nagy-Pál Marietta, Gucunszki Daniella, a 
hatodikos Ludvig Csilla, Nagy-Pál Anita, a 
hetedikes Sinkovics Sebestyén, Flais Andrej 
és a hetedikes Mester Alex arról mesélnek, 
mennyire örülnek a nőnapnak, mi mindennel 
köszöntik föl a barátnőjüket, anyukájukat, a 
nagymamát, meg természetesen, mit várnak 
ettől a naptól...

Blanka szerint nagyon jó, hogy itt a nőnap, 
mert sok minden történhet.

– Tavaly a barátomtól parfümöt és egy 
csokor rózsát kaptam – kezd a mesélésbe –, 
s az idei nőnaptól sokat várok, mégpedig leg-
főképpen azt, hogy kimondja, igazán szeret. 
Különben az apukám és a barátai is föl szoktak 
köszönteni egy-egy szál virággal. Mi, lányok 
örülünk ennek a napnak, ilyenkor minket ün-
nepelnek, s ez nagyon jó.

Daniella is nagyon várja már a nőnapot, 
mert tavaly is elmehetett a barátjával a cuk-
rászdába.

– Én is sokat várok ettől a naptól, mégpe-
dig azt, hogy elhozza a kibékülésünket.

Mariettáéknál ilyenkor összejönnek a roko-
nok, barátok, s ez így jó, mert ebben a rohanó 
világban máskor nemigen jut idő ilyesmire.

– Az nagyon is sajnálatos, hogy csak ezen a 
napon jut eszükbe a férfi aknak, hogy virággal 
köszöntsenek bennünket. Ennek ellenére na-
gyon szeretem a nőnapot. Örülök neki, mert 
ilyenkor először is apukám, azután a  barátai 

is felköszöntik anyukámat, a testvéreimet s 
persze engem is. Különben nincsenek nagy 
elvárásaim, már az is jó, ha lesz egy boldog 
napom, amikor együtt vagyok a szüleimmel 
és a barátainkkal.

– Engem is fölköszöntenek a barátaim 
– kapcsolódik a beszélgetésbe Csilla –, még-
pedig a kedvenc virágommal, a rózsával. Én 
nem szoktam anyukámnak és a mamámnak 
ajándékot vásárolni, nő a nőnek ne gratulál-
jon! Ez a szokás nálunk.

– Csillával ellentétben – teszi hozzá Anita 
–, én édesanyámat és a mamát is föl szoktam 
köszönteni. Azért én is örülök, ha nekem 
gratulálnak, még mindig őrzöm a szép sárga 
krókuszt, mellyel az egyik osztálytársam, 
Gregus Krisztián lepett meg tavaly nőnapkor. 
Kiültettem a kertbe, s éppen most virágzik. Az 
édesapám, a közeli  ismerősök, meg a taták is 
föl szoktak bennünket köszönteni.

– Én meg az utcabei lányokat lepem meg 
virággal –  dicsekszik Alex. – No meg a testvé-
remnek, anyukámnak is veszek majd virágot.

– Mi az édesanyánknak, a nagynénénknek, 
nagymamáknak apuval és a testvéreimmel 
közösen veszünk virágot – mondja Sebestyén 
–, mindig meg szoktuk lepni őket. A barát-
nőmnek a virág mellé az idén értékesebb 
ajándékot is tervezek vásárolni. Meg elme-
gyünk a Largosba egy szörpre, sütire.

– Mi is a Largosba megyünk a barátnőmmel 
– teszi hozá Andrej –, sőt a virág mellett aján-
dékkal is meglepem. Tavaly a kistetvéremnek, 
aki kétéves volt, virággal kedveskedtem, s na-

gyon megörült, mert még soha nem kapott. 
Idén is fölköszöntöm őt is, meg a nővéremet, 
anyukámat is. Szeretek meglepetést, örömet 
szerezni.

Mi is, mint ahogyan a költő írja a versében, 
boldog, víg nőnapot kívánunk! 

Koncz Erzsébet

Örülünk a nőnapnak! Kéri János

Nőnapi köszöntő
Tavasz hajnalán
Róluk emlékezünk,
A nőkről, kiknek
Életünk köszönhetjük.

Ki mindent
Megtesz értünk, a nő,
Dajkál, ápol,
És felnevel ő.

Hálánk szálljon
Lányra, anyára,
Ki a családot
Összetartja.

Szépséges nők,
Jó asszonyok,
Kívánunk boldog,
Víg nőnapot.

Nagyvenyim, 1995.
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Bilik Blanka Flais Andrej Gucunszki Daniella Ludvig Csilla

Mester Alex Nagy-Pál Anita Nagy-Pál Marietta Sinkovics Sebestyén
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Merániai Gertrud élete végzetdrá-
ma. Nem véletlenül írták meg 
halálának történetét németül, 

angolul, franciául és olaszul is különféle 
színjátékokban. Katona József csupán az 
egyik volt a feldolgozók közül.

Merániát hiába keressük a térképen. 
Gertrud édesapja, Berthold Krajna és Istria 
gró aként nyeri el a császártól a Meránia 
(vagyis az Adriai tengermellék) és Dalmácia 
hercege címet. A címhez járó gazdag tar-
tományokat az idő tájt épp Magyarország 
birtokolta, miközben Bizánc és Velence 
fente rá a fogát. Bertholdnak nem volt a ve-
télytársakhoz hasonlítható hadserege vagy 
fl ottája, ugyanakkor volt dinasztiaépítő 
stratégiája és ehhez nyolc gyereke. Ez sem 
kevés! A Habsburgok is ez idő tájt kezdtek 
álmodozni később világbirodalmakat ösz-
szehozó családépítésükről.

Berthold fi ai kivétel nélkül vitték vala-
mire. Lett belőlük herceg, őrgróf, püspök, 
érsek. Sajnos, túl könnyen sodródtak köny-
nyelmű kalandokba. A lányok többre vitték. 
Akadt közöttük szent, királyi szerető, zárdai 
fejedelemasszony. Ennek a családpoliti-
kának azonban legnagyobb fegyverténye 
Gertrud hadjárata volt a magyar trónért.

Endrét még akkor nézte ki magának 
Gertrud, amikor az még csak herceg volt, 
és Magyarország déli tartományrészének 
uraként próbált bátyjának, Imre királynak 
a helyére ülni. Imre végül elfogatta öccsét, 
a kis sógornőt pedig visszazsuppolta apjá-
hoz. Aztán fordult a szerencse: Imre épp úgy 
meghalt, mint kisfi a, a sietve megkoronáz-
tatott III. László. Gertrud elfoglalhatta helyét 
a férje mellett a magyar trónon.

A házasságát ideálisnak tarthatta. Öt 
gyermeket szült szerelmes urának, a hato-
dikat hordta a szíve alatt, amikor megölték. 
Endre tehát nem hanyagolta el feleségét, 

ugyanakkor elhanyagolta országát. Sokat 
kalandozott, hadakozott külföldön, ilyen-
kor Gertrud uralkodott. Három öccse is a 
magyar király udvarában élt, közülük első-
sorban Berthold futott be karriert, aki több 
magas méltóságot is elnyert királyi sógorá-
tól. Endre még kalocsai érseknek is kinevezi, 
hiába háborgott a pápa, hogy a jelölt túl 
fi atal és nagyon tudatlan a magyar egyház 
második emberének posztjára. 

A magyarokban ekkor még nem volt ide-
gengyűlölet. Gertrud táborának előrenyo-
mulását azonban egy idő után megelégel-
ték a hatalom korábbi birtokosai. A hatalmi 
harcok ebben a korban többnyire a királyok 
és ellenkirályok küzdelmében jelentek meg. 
Ezúttal azonban senkinek sincs útjában a 
hazájában ritkán tartózkodó király. Így a 
lázadók csupán a királynétól akarnak meg-
szabadulni. Ebben teljes az egyetértés. Az 
egykori krónikák szerint még az esztergomi 
érseket is megkérdezik, aki örül, hogy így 
megszabadulhat az őt teljesen félreszorító 
kalocsai érsektől is, de saját helyzetére való 
tekintettel nyílt választ nem ad, csak egy 
legendásan kétértelmű mondatot írásjelek 
nélkül. Ezt aztán lehet úgy olvasni mint egy 
tiltakozást: „A királynét megölni nem kell! 
Félnetek jó lesz! Ha mindenki beleegyezik, 
én nem! Ellenzem!” De lehet beleegyezést 
is kihallani ebből a szövegből. „A királynét 
megölni nem kell félnetek! Jó lesz! Ha min-
denki beleegyezik, én nem ellenzem.”

A történelmi tényekhez még egy híres 
történet is kapcsolódik. Eszerint a királyné 
öccse szemet vetett a leghatalmasabb főúr 
feleségére. Az asszony ellenáll, de a szép-
tevő – nénjének segítségével – csapdába 
csalja és megerőszakolja. A felháborodott 
férj bosszúból megöli a királynét. Ezután 
maga megy tettét jelenteni a külföldön ha-
dakozó királynak, aki a tényeket mérlegelve 
megbocsát. 

Mindez lehetne udvari pletyka, de 
hitelükre kényes történészek, többnyire 
egyházi személyek jegyezték fel. Gertrud 
öccseitől sok minden kitellett, és ha nénjük 
sem pénzt, sem birtokot, sem hatalmat nem 
sajnált tőlük, miért tiltott volna egy ilyen kis 
kalandot. Az ilyesmi ritkán derül ki, az asz-
szonyok hallgatni szoktak a történtekről, ki 
gondolta volna, hogy Bánk bán felesége 
nem így tesz. 

A ránk maradt tények azonban több 
mindenben cáfolják ezt a magyarázatot. 
A becsületüket bosszulni induló férjek 
ritkán kérik ki a hercegprímás véleményét. 
Minden jel arra utal, hogy a királynéval és 
a közvetlen kíséretével tettüket előre hide-
gen megtervező összeesküvők végeztek. 
A helyet gondosan kiválasztották, Gertrud 
szűkebb környezetével – vadászatra vagy 
szüretre – a Pilisbe kirándult. Először a 
könyörgő kinyújtott kezekről vágják le az 
ujjakat, mint azt majd a következő század-
ban Zách Felicián teszi Klára lánya miatt 
Erzsébet királynéval.

Ami a legkülönösebb az egész történet-
ben, hogy a gyilkosok tényleg kegyelmet 
nyernek a bűnbaknak kikiáltott Péter kivé-
telével. A többieken legfeljebb az apja után 
trónra lépő fi ú, IV. Béla próbál bosszút állni 
anyjáért, de azok már többnyire a túlvilágra 
menekültek előle.

(Folytatása következő számunkban)

Rigó Béla

800 éve született
Árpád-házi Szent Erzsébet

Tövis és rózsa (1.)
Tövis és rózsa – anya és lánya. Ezeréves 

történelmünkben sem találunk még egy ilyen 
különös párost. Merániai Gertrud magyar királyné 

volt. Megöltük, és még az emlékét is kiátkoztuk. 
Árpád-házi Szent Erzsébetet gyermekkén küldtük el 
új hazájába, mégis miénk maradt. Sorsuk egyenként 

is példaértékű. Együtt maga is igazság.

Jászai  Mari Gertrudis szerepében
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NEVEM: Prokop Adrien
BECENEVEM: Adri
CÍME, TELEFONSZÁMOM: 24430 Ada, 

Május 25. u. 25., tel.: 063/7-456-865
MELYIK SULIBA, OSZTÁLYBA JÁROK? 

Cseh Károly Általános Iskola 6. c
KEDVENC TANTÁRGYAIM: Magyar, 

torna, föci, töri
AMI NEHEZEN MEGY: Matek
KEDVENC TANÁRAIM: Máriás Valéria, 

Solymosi Éva, Matić Ilona, Fáy Mari-
anna, Apró Ildikó, Nagypál Tibor

KEDVENC OLDALAIM A JÓ PAJTÁS-
BAN: Zenebona, Menő fejek

KEDVENC SZÍNÉSZNŐIM: Kate 
Hudson, Jessica Biel, 
Angelina Jolie

KEDVENC FILMJEIM: Világok harca, 
Narnia krónikái, Fekete fehérben

MELYIK FILMEKBEN JÁTSZANÁM A 
FŐSZEREPET? A Világok harcá-
ban, Narnia krónikáiban, a Fekete 
fehérben

MIÉRT? Mert jók a fi lmek, kalandosak.
KEDVENC TÉVÉCSATORNÁIM: Viva, 

HBO

KEDVENC ÉNEKESNŐIM: Avril 
Lawigne, Hilary Pink

KEDVENC ÉNEKESEIM: 50 Cent, Will 
Smith

KEDVENC EGYÜTTESEIM: Tankcsapda,
KEDVENC DALOM: Rengeteg van.
KEDVENC SZÍNEIM: Fekete, fehér
KEDVENC ÉTELEM, ITALOM: Sok van.
KEDVENC ÁLLATAIM: Oroszlán, kígyó
NO ÉS A SZERELEM? Van…
KIBE ESTEM BELE? Az titok! 

NEVEM: Horváth Anita
BECENEVEM: Ani
CÍMEM, TELEFONSZÁMOM:

21220 Óbecse, József Attila u. 148., 
064/49-42-781

MELYIK SULIBA, OSZTÁLYBA JÁROK: 
Samu Mihály Ált. Isk. 6. b

KEDVENC TANTÁRGYAIM: Matek, rajz
AMI NEHEZEN MEGY: Szerb
KEDVENC TANÁRAIM: Mausz Olívia, 

Varnyú Róbert
KEDVENC OLDALAIM A JÓ PAJTÁS-

BAN: Zenebona, Vicckupac, Lexikon 
KEDVENC SZÍNÉSZEIM: Natalia Oreiro, 

Facundo Alana
KEDVENC FILMJEIM: Barátok közt, Te 

vagy az életem, Csacska angyal
MELYIK FILMBEN JÁTSZANÁM A FŐ-

SZEREPET? A Te vagy az életemben.
MIÉRT? Mert izgalmas.
KEDVENC ÉVSZAKOM: Nyár
KEDVENC VERSEM, KÖNYVEM: Petőfi  

Sándor: A Tisza, A Pál utcai fi úk
KEDVENC ÉNEKESEIM: Pink, Rihanna
KEDVENC EGYÜTTESEM: Tokio Hotel
KEDVENC DALAIM: Schrei, Stupid 

Girls, SOS…
KEDVENC SZÍNEIM: Narancssárga, 

fekete
KEDVENC ÉTELEM, ITALOM: Pizza, 

Pepsi
KEDVENC ÁLLATAIM: Kutya, macska
MI A NEVÜK? Pajti, Marci, Mirci
NO ÉS A SZERELEM? Nincs.
KIBE ESTEM BELE? Senkibe.

NEVEM: Koós Dezső
SZÜLETÉSI DÁTUMOM: 1994. 09. 09.
CÍMEM: 24430 Ada, Svetozar 

Marković u. 41.
MELYIK SULIBA, OSZTÁLYBA JÁROK? 

Cseh Károly Általános Iskola, 6. c
KEDVENC TANTÁRGYAIM: Földrajz, 

rajz, torna, fi zika
AMI NEHEZEN MEGY: Történelem
KEDVENC TANÁRAIM: Máriás Valéria 

(magyar), Matić Ilona (földrajz)
KEDVENC OLDALAIM A JÓ PAJTÁS-

BAN: Tarka oldal, Vicckupac
KEDVENC SZÍNÉSZEM: Nincs ked-

venc színészem, a fi lmek tartalmát 
szeretem.

KEDVENC FILMEM: Reszkessetek, 
betörők!

KEDVENC EGYÜTTESEM: Omega
KEDVENC DALOM: Petróleumlámpa

KEDVENC SZÍNEIM: Fekete, piros, kék, 
zöld

KEDVENC ÉTELEM ÉS ITALOM: Pizza 
és Fanta

NO ÉS A SZERELEM? Van.
KIBE ESTEM BELE? Titok!
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Az újsághír: bizonyos Fermo Galbiati és Nino Ciravegna 
nemrég bemutatták az első egykerekű járművet.

Megáll az ész. Hogyan lehetséges egyáltalán egyen-
súlyban tartani a járgányt? Hát még haladni rajta.

Mint gyorsan kiderült, az ötlet korántsem új. Fermo Galbiati 
és Nino Ciravegna, egyik képükön is látható egykerekűje csak a 
legújabb a sok közül.

Az ötlet – ha hinni lehet a technikatörténészeknek – már na-
gyon-nagyon régen elkészült.

Mikor?
1869-ben! Állítólag egy francia feltaláló, Rousseau of Marseilles 

bütykölte össze, és a környék apraja, nagyja összesereglett, hogy 
megnézzék a csodát. Tisztes kort megélt nagypapák nem hittek a 
szemüknek, bűvészmutatványnak vélték az egykerekűt.

Az viszont, ha ingadozva is, de haladt a macskaköves ország-
úton.

Azóta, mint képeink is bizonyítják, nagyon sokan felmelegítet-
ték az ötletet.

Ennek ellenére máig sem terjedt el az egykerekű.
Talán majd most, miután megvan már a motoros monobicikli 

is,  viszontlátjuk az utakon?
Hát majd meglátjuk...

 Még csak ez hiányzott

Az egykerekű



Jó
 P

aj
tá

s
8

Jó
 P

aj
tá

s
9

Egy alig tizenöt éves amerikai kamasz, Christopher Paolini 
elkerülte a baseballpályákat, esténként nem látták a diszkó-
ban, nem szaladgált a nagylányok után – leült az asztalához 

és a maga örömére megírta a regényt, az Eragont, de azt senkinek 
sem mutatta meg. Végül a szülei megtalálták a kéziratot, letették 
egy kiadó asztalára és várták a szigorú műbírálók véleményét. A 
regényből bestseller lett. Hollywood is azonnal lecsapott a mesé-
re, sőt a 20th Century Fox nemcsak az 
Eragont, hanem a következő két epi-
zódot is megvásárolta, jogot szerzett 
ahhoz, hogy a sztorikat megfi lmesítse.  
Az Eragon a trilógia nyitórésze, Örök-
ség a címe. A regényben – megírták, 
megmondták – erősek a Star Wars-, A 
Gyűrűk Ura-, sőt a Matrix-párhuzamok, 
felfedezhető benne a naivitás is, tehát 
a szövegíró Peter Bachmannak akadt 
dolga bőven. Végeredményben egy 
nagyon fi atal szerző munkájáról volt 
szó. De azért az Eragonban felfedezhe-
tők eredeti mozzanatok is, Christopher 
mesélőtehetsége nyilvánvaló...

Maga Eragon is mindössze tizenöt 
éves. Ez az egyszerű fi úcska valahol 
egy sosem volt, sosem lesz világban él, 
Alagaésiában, tündérek, emberek, tör-
pék, urgalok és egyéb érdekes szerze-
tek lakta hatalmas országban. Egy nap 
– éppen vadászott akkor – Eragon kék 
követ talál, egy sárkánytojást. Ebben 
az országban valamikor nagyon régen 
a sárkányok jól megvoltak az emberek-
kel, együtt gyakorolták a hatalmat. A 
sárkánylovasok rendje vigyázott a rendre és a békére. Mindig akad 
azonban ocsú a búzában. Az egyik elvetemült sárkánylovas gonosz 
terveket szőtt, hatalomra vágyott, és szövetségesei segítségével 
kiirtotta az összes sárkányt és sárkánylovast. Így lett az alattomos 
Galbatorix az ország uralkodója, véres diktátora. Eragonra tehát 
mindenfelől veszély leselkedett, mert a talált tojásból sárkányfi óka 
kelt ki. Galbatortix ezt a sárkányt is el akarta pusztítani. Eragon a 
sárkánnyal gondolatátvitel útján érintkezik. A sárkány elfogadja 
Eragont lovasának. Ők ketten nem vihetnék valami sokra, de se-
gítségükre van egy titokzatos öregember, aki a varázslatok és a 

kardforgatás mestere. Brom a régi me-
sék tudója, egy bölcs mágus. Eragonra 
feladat vár: Saphirával, a sárkánnyal 
megpróbálja megtalálni a birodalom 
elleni lázadók táborát, de fel akarja 
támasztani a sárkánylovasok rendjét is. 
Végül megdönti Galbatorix uralmát...

Százmillió dollár ment rá a mulatság-
ra. Nagy-nagy meglepetésre a rende-
zéssel egy elsőfi lmest bízott meg a fi lm-
gyár, a német Stefen Frangmeiert. Igaz, 
Stefen nem tapasztalatlan a szakmában. 
Számítógépes szakemberből lett Holly-
wood egyik legmenőbb komputeres 
látványtervezője (Terminator 2., Hook, 
Jurassic Park, Lemony Snicker – A bal-
szerencse áradása). Játékfi lmet azonban 
még nem rendezett. Nyilatkozatából:

– Csupán azért aggódtam, hogy 
sikerül-e megtalálni a megfelelő fi út a 
sztárszerepre. Már csak nagyon rövid 
idő volt hátra a forgatásig, és még 
mindig nem bukkantunk rá a rengeteg 
jelentkező között az igazira. De aztán 

Edward Sleepersben megtaláltuk Eragon megszemélyesítőjét. Lát-
tam benne az eljövendő fi lmsztárt. És emellett természetes is volt. 
Az angol srác korábban csak az iskolai színjátszó körben szerepelt 
közönség előtt...

További szereplők: Djimon Hounsou, Jeremy Irons, Garret 
Hedlund, Robert Carlyle, John Malkovich stb. A sárkányt termé-
szetesen CGI-animáció kelti életre. A fi lmet a stáb Magyarországon 
forgatta, Celldömölk mellett, ahol felépítettek egy teljes középkori 
falut...

B. Z.

Eragon
Szép sárkánymese egy tizenöt 

éves amerikai kamasz azonos című 
regénye alapján – Ha nem nézted 

meg a moziban, vásárold meg a DVD-
változatot

kardforgatás mestere. Brom a régi me-
sék tudója, egy bölcs mágus. Eragonra 
feladat vár: Saphirával, a sárkánnyal 
megpróbálja megtalálni a birodalom 
elleni lázadók táborát, de fel akarja 
támasztani a sárkánylovasok rendjét is. 
Végül megdönti Galbatorix uralmát...

ra. Nagy-nagy meglepetésre a rende-
zéssel egy elsőfi lmest bízott meg a fi lm-
gyár, a német Stefen Frangmeiert. Igaz, 
Stefen nem tapasztalatlan a szakmában. 
Számítógépes szakemberből lett Holly-
wood egyik legmenőbb komputeres 
látványtervezője (Terminator 2., Hook, 
Jurassic Park, Lemony Snicker – A bal-
szerencse áradása). Játékfi lmet azonban 
még nem rendezett. Nyilatkozatából:

sikerül-e megtalálni a megfelelő fi út a 
sztárszerepre. Már csak nagyon rövid 
idő volt hátra a forgatásig, és még 
mindig nem bukkantunk rá a rengeteg 
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A címben említett Samsung valójá-
ban a legolcsóbb a dél-koreai gyár 
nálunk kapható modelljei közül. Az 

X160-as a tökéletes alapkészüléket válasz-
tók számára készült, de a márka erősségei-
ből azért megtartott néhányat!

A siker kulcsa egyszerű: készíts egy 
olcsó, de azért szemrevaló és megbízható 
telefont! 

Való igaz, az X160 egyáltalán nem mond-
ható csúnyának. Egyszerűnek egyszerű, de 
a fekete szín, és a fedőlapra helyezett dísz-
betét szépen palástolja olcsóságát. Persze a 
fi gyelmeseknek rögtön szemet szúr a külső 
kijelző hiánya. Azután hiába nézegetjük 
bármelyik oldalról, nem túl sok érdekesség 
van rajta. Alul a töltő csatlakozója, jobb ol-
dalon semmi, balján egy hangerőszabályzó 
bújik meg.

Súlya: 77 gramm

Ennek ellenére az X160 minőségben 
kifogástalan, árkategóriájában bőven a leg-
jobbnak mondható. Nemcsak hibátlanul és 
masszívan van összerakva, hanem például a 
fedél egyetlen millimétert sem mozog, 
ez pedig ilyen szinten párját ritkító jó 
tulajdonság. 

A szép kivitel mellett az igen kis 
súly tűnik rögtön szembe (vagy 
inkább kézbe), elvégre alig 77 gram-
mot nyom. Kinyitás közben is dicséret 
illeti, mivel a fedél tökéletes erővel, 
puhán és hangtalanul nyitható, vég-
állásában gumi védi a karcolódástól. 

De folytassuk az előnyös tulajdon-
ságok felsorolását a gombokkal, ame-
lyek normális méretűek, kemények. 

készülékeknél a kijelzővel szinte 
minden esetben spórolnak. Itt most 
egy 65 ezer színű megjelenítővel 
nézhetünk szembe. Semmivel sem 
jobb vagy rosszabb, mint a hasonló 
árú telcsiké. 

Telefonkönyv

A lényeg, hogy összesen 1000 
bejegyzéssel kell beérnünk. Ez elég 
szerényen hangzik, de a szerény 
zsebpénzből tengődő tinik – mert 
ők a képezik a vásárlók zömét 
–  számára bőségesen megfelel. 
Hívófotók és egyéni csengőhan-
gok sincsenek.

Üzenetek

Az SMS-ezéssel kapcsolatban semmi 
új, semmi szokatlan, minden úgy történik, 
ahogy illik. Ám: még MMS-t is küldhetünk 
az X160-al! 

Ébresztőből illedelmes módon három 
van, ezekből az egyik egyszeri, a második 
mindennapos, a harmadik pedig hétfőtől 
péntekig vagy hétfőtől szombatig való riasz-
tásra jó. Csengőhangot választhatunk hozzá 
és kikapcsolva is megszólal (ezt a funkciót 
viszont be kell kapcsolni). Naptárját csak havi 

nézettel látták el, ide apró 
bejegyzéseket írhatunk, 
riasztással vagy nélküle.

Világóra

Ugye te is tudod 
már, hogy nem lehet 
Samsung a Samsung 
világóra nélkül! Igaz, 
most nem a színes, 
parádés megjelenésű 
kivitelt kapjuk, de et-
től még nem csorbul 

pedig már túl vannak a 
legnehezebb órákon. A 
történelem, a matek pél-
dául aznapra nekik már 

a múltat jelentik. Meg ha 
van rokonod Kanadában, 
akkor mindig pontosan 

tudni fogod, hogy náluk 
hány órát mutat a vekker.

Diktafon van, zene nincs

A diktafon inkább dísznek van, az öt 
darab fél perces felvétellel nem megyünk 
sokra. Ezeken felül már csak egy egyszerű 
számológép van, a többiek (stopperóra, 
időzítő, mértékegység-átváltó) hiányoznak. 

Nincs ez másképp az MP3-as zenével 
sem. Nincs. 

Akárcsak FM rádió sem. És a fényképező-
gépet is hiába keresed rajta. 

Csengőhangok? Igen szép a választék 
minden tekintetben. Gazdája biztos nem 
fog csalódni. Az egy darab hangszóró igen-
csak hangosan szól, továbbá a rezgőmotor 
is alaposan megrázza a kis apró testet. 

Végszó

 Árához képest szép teljesítményt nyújt 
a kis X160. Nagyon egyszerű, az alapfunk-
ciókat tisztességgel ellátó, megbízható 
készülék. Az olcsó mobilok közül kiemel-
kedik magas fokú minőségével, ezzel is 
bizonyítva, hogy illeszkedik a Samsungok 
családjába. Tovább javítja a megítélését, 
hogy 750 mAh-s lítiumion akkumulátora 
(hála a mindenféle energiazabáló extrák hi-
ányának) könnyedén kibír 4-5 napot töltés 
nélkül, szolidabb használattal még az egy 
hét is elérhető vele.

Olcsó telcsi – nem rossz telcsi

Samsung X160
Összenyargaltunk néhány 

mobiltelefonos boltot Újvidéken. 
Azzal a szándékkal, hogy megtudjuk 

milyen készülékek kaphatók 100 
eurónál alacsonyabb áron. Vagy két 
tucatnyit találtunk, ezek egyike mai 
tesztünk alanya, a Samsung X160.

tudni fogod, hogy náluk 
hány órát mutat a vekker.

nézettel látták el, ide apró 
bejegyzéseket írhatunk, 

masszívan van összerakva, hanem például a 
fedél egyetlen millimétert sem mozog, 
ez pedig ilyen szinten párját ritkító jó 

és kikapcsolva is megszólal (ezt a funkciót 
viszont be kell kapcsolni). Naptárját csak havi 

riasztással vagy nélküle.

Ugye te is tudod 
már, hogy nem lehet 
Samsung a Samsung 
világóra nélkül! Igaz, 
most nem a színes, 
parádés megjelenésű 
kivitelt kapjuk, de et-
től még nem csorbul 
a lényeg. Hogy te mire 
használhatod a világ-
órát? Hát például arra, 
hogy reggel 8 órakor 
hány óra is van Ameri-
kában vagy mondjuk 
Auszráliában? Az egyik 
helyen még javában al-
szanak a tinik, a másikon 
pedig már túl vannak a 
legnehezebb órákon. A 
történelem, a matek pél-
dául aznapra nekik már 

a múltat jelentik. Meg ha 
van rokonod Kanadában, 
akkor mindig pontosan 

tudni fogod, hogy náluk 

fog csalódni. Az egy darab hangszóró igen-
csak hangosan szól, továbbá a rezgőmotor 
is alaposan megrázza a kis apró testet. 

 Árához képest szép teljesítményt nyújt 
a kis X160. Nagyon egyszerű, az alapfunk-
ciókat tisztességgel ellátó, megbízható 
készülék. Az olcsó mobilok közül kiemel-

A szép kivitel mellett az igen kis 
súly tűnik rögtön szembe (vagy 
inkább kézbe), elvégre alig 77 gram-
mot nyom. Kinyitás közben is dicséret 
illeti, mivel a fedél tökéletes erővel, 
puhán és hangtalanul nyitható, vég-
állásában gumi védi a karcolódástól. 

De folytassuk az előnyös tulajdon-
ságok felsorolását a gombokkal, ame-
lyek normális méretűek, kemények. 
(Világításuk ugyan lehetne némileg 
erősebb.)  Tudjuk, hogy a legolcsóbb 
készülékeknél a kijelzővel szinte 
minden esetben spórolnak. Itt most 
egy 65 ezer színű megjelenítővel 
nézhetünk szembe. Semmivel sem 
jobb vagy rosszabb, mint a hasonló 
árú telcsiké. 

Telefonkönyv

A lényeg, hogy összesen 1000 
bejegyzéssel kell beérnünk. Ez elég 
szerényen hangzik, de a szerény 
zsebpénzből tengődő tinik – mert 
ők a képezik a vásárlók zömét 
–  számára bőségesen megfelel. 
Hívófotók és egyéni csengőhan-

ez pedig ilyen szinten párját ritkító jó 

A szép kivitel mellett az igen kis 
súly tűnik rögtön szembe (vagy 
inkább kézbe), elvégre alig 77 gram-
mot nyom. Kinyitás közben is dicséret 
illeti, mivel a fedél tökéletes erővel, 
puhán és hangtalanul nyitható, vég-

De folytassuk az előnyös tulajdon-
ságok felsorolását a gombokkal, ame-
lyek normális méretűek, kemények. 
(Világításuk ugyan lehetne némileg 
erősebb.)  Tudjuk, hogy a legolcsóbb 
készülékeknél a kijelzővel szinte 
minden esetben spórolnak. Itt most 
egy 65 ezer színű megjelenítővel 

legnehezebb órákon. A 
történelem, a matek pél-
dául aznapra nekik már 

a múltat jelentik. Meg ha 
van rokonod Kanadában, 
akkor mindig pontosan 

tudni fogod, hogy náluk 
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Neked is van kedvenced? Írj róla a Jó 
Pajtásba, hadd lássák a többiek is, ki ugat 
vagy nyávog (csicsereg, rikoltozik, hápog, 
énekel, ha madarad van) az udvarodban! 
Arra is kíváncsiak vagyunk, hogy került 
hozzád, hogy kapta a nevét. Meg mi a 

kedvenc eledele, játéka?
Ha van róla fényképed, azt is küldd el.

Ha nincs, rajzold le!
A borítékra írd rá a Jó Pajtás címét (21000 

Novi Sad, Vojvode Mišića 1.) és a rovat 
nevét ÁLLATKIRAKAT)

A pillangók ugyan nem sorolhatók a háziállat-kategóriába, mégis 
szívesen látjuk őket kertünkben, erkélyünkön, ahol mint színes 
virágok libbennek egyik növényről a másikra.

A lepkék a rovarok közül a legnépesebb csoportot alkotják, csupán 
mifelénk 3500 fajta lelhető fel. Nagyon érdekes állatok, többnyire virág-
nektárt vagy a fák kicsorgó nedvét fogyasztják. Jó néhány lepke pedig 
egyáltalán nem táplálkozik, ezek abból a tartalék tápanyagból élnek, 
melyet még hernyóállapotban elraktároznak a szervezetükben.

A legkülönösebb a sok lepke közül talán a monarch vagy császár-
lepke, az amerikai kontinensen honos pillangófajta, amely Kanadán, az 
Egyesült Államokon és Mexikón keresztül több mint 3500 km hosszan 
vándorol, hogy ott teleljen.

A monarch lepkék minden ősszel útra kelnek Kanada déli vidékeiről, 
illetve az USA északi területeiről, és Közép-Mexikó magashegységeinek 
fenyőerdeibe repülnek. 

Ezek a lepkék több szempontból is a természet csodái. Egyrészt rej-
tély az, hogy hogyan képesek több ezer kilométeren keresztül repülni 
hiszen a többi vonuló állattal ellentétben, a monarch lepkéknek nincs 
idejük újra és újra, repülve megtanulni az utat. 

A Mexikóba vándorló pillangók életükben ugyanis mindössze egy-
szer teszik meg – oda-vissza – a nagy túrát, a következő nyár végén már 
négy-öt generációval későbbi leszármazottaik vállalkoznak a hosszú 
útra. Ennek ellenére ezeknél a lepkéknél az is előfordul, hogy a mexikói 
hegyekben ugyanahhoz a fához repülnek, ahol múlt télen még szépap-
juk és más elődeik teleltek. 

Egy-egy átlagos évben közel 250 millió császárlepke lepi el fürtök-
ben a mexikói erdei fenyőket, ahol álomban várják a tél végét. A tavasz 
napsugarai aztán felébresztik őket, és párosodni kezdenek. A nőstények 
ezt követően északra indulnak, hogy ott tegyék le petéiket.

A petéket kizárólag a selyemkóró nevű növény szárára rakják le, 
és ennek virágából táplálkoznak a hernyók, és később a frissen kikelt 
pillangók is.

További rejtély, hogy miért repülnek a monarch lepkék 1000 kilomé-
tereket, hogy a mexikói hegyekben töltsék a telet? 

Az egyik lehetséges ok a hosszú távú repülésre az éjszakai fagyok 
elkerülése, amely az Egyesült Államok keleti részén többnyire általános. 
A mexikói erdőkben ellenben a fagyok nagyon ritkák, a hőmérséklet a 4–
11 fok közötti tartományban marad a leghidegebb téli hónapokban is. 

A költözés mellett szól az is, hogy az Egyesült Államok keleti részében 
a selyemkórók ősszel elpusztulnak és csak tavasszal jelennek meg ismét. 
A lepke viszont a vadon növő selyemkóró gyomnövény tejes nedvével 
táplálkozik. Igaz, selyemkóró a téli telelőhelyen sincs, ám a viszonylag 
alacsony hőmérsékleten a lepke anyagcseréje annyira lelassul, hogy 
tartalékaiból képes a telet átvészelni. 

Hogyan találnak célba?
A kutatók feltételezései szerint a legvalószínűbb, hogy a rovar bioló-

giai óráját a nap állásához igazítva kel át az amerikai kontinensen, azaz 
hosszú útja során a Napot iránytűként használja. 

Egzotikus állatok

Többszörösen
a természet csodái:
a monarch lepkék

BerciBerci

Az én kedvenc állatom egy ékszerteknős. Bercinek hívják.
Egy éve vettük egy búcsúban.

Akváriumban él, a szobámban. Még nagyon kicsi, de ennek ellenére 
nagy karmai vannak. Nem szereti, amikor a „lakosztályát” tisztítom.

Kedvenc eledele a szárított rák.
Tavaly egyszer beteg lett, nem akart enni. Nagyon aggódtam érte, 

de szerencsére meggyógyult és azóta is egészséges. Azért szeretem 
Bercit, mert nagyon vicces állat.

Horváth Ákos, Zentagunaras

BerciBerci
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MÁRCIUS 8.
Ma Zoltán, Beáta, János, 

Apollónia napja van.

1911 (96 éve történt)
Nemzetközi nőnap, annak emlékére, 
hogy 1857. március 8-án New 
Yorkban negyvenezer textil- és 
konfekcióipari munkásnő sztrájkolt 
a béregyenlőségért és a munkaidő 
csökkentéséért. 
1897 (110 éve történt)
Megszületett Tihanyi Kálmán fi zikus, 
a katódsugaras képbontó, 
vagyis a televízió magyar 
feltalálója.
1917 (90 éve történt)
Elhunyt Ferdinand Zeppelin 
német katonatiszt, feltaláló. 
Megalkotta a merev testű 
léghajót, mely teljesen kormá-
nyozható volt.
1929 (78 éve történt)
Mihály Dénes gépészmérnök-
nek sikerült először a világon 
mozgó televíziós közvetítést 
adnia.

MÁRCIUS 9.
Ma Franciska, Fanni, Elvira, 

Gergely, György, Katalin, 
Rebeka, Metód napja van.

1934 (73 éve történt)
Megszületett Jurij Gagarin 
orosz asztronauta, az első 
ember, aki eljutott az űrbe.

1451 (556 éve történt)
Megszületett Amerigo Vespucci, 
olasz felfedező, aki rájött, hogy 
Kolumbusz új földrészt fedezett 
fel.

1562 (445 éve történt)
Nápolyban (halálbüntetés terhe 
mellett) betiltották a nyilvános 
helyen való csókolódzást. 

1961 (46 éve történt)
Először tért vissza sikeres űrrepülés-

ről élő állat az űrből.

1956 (51 éve 
történt)
Londonban meg-
kezdte működé-
sét a telefonos 
időjárásjelentés-szol-
gáltatás.

1959 (48 éve 
történt)
Bemutatták Barbie-t, 

a népszerű játék babát. 
Több mint 800 millió 
darabot adtak el 
belőle.

MÁRCIUS 10.
Ma Ildikó, Kamilla, 

Gusztáv, Kolos, 
Ede, Anasztázia, 

Emil, Melitta, 
Valér, Anasztáz 

napja van.

1876 (131 éve történt)
Alexander Graham Bellnek sikerült 
az első beszélgetést lefolytatnia 
telefonján, amikor is ezt mondta: 
„Mr. Watson, kérem jöjjön ide!”

1916 (91 éve történt)
Meghalt Gróf 
Teleki Sámuel 
világutazó, az 
egyik legnagyobb 
magyar Afrika-
kutató.

1977 (30 éve 
történt)
Gyűrűket fedez-
tek fel az Uránusz 
körül.

MÁRCIUS 11.
Ma Szilárd, Aladár, Tímea, 
Konstantin, Ulrik, Terézia 

napja van.

1969 (38 éve történt)
A Levi-Strauss elkezdte a trapéz 
szárú farmernadrágok eladását.

MÁRCIUS 12.
Ma Gergely, György, Miksa 

napja van.

1934 (73 éve történt)
Megszületett Moldova György író.

1894 (113 éve történt)
Eladták az első üveg Coca-Cola 
üdítőitalt.

MÁRCIUS 13.
Ma Krisztián, Ajtony, Zoltán, 
Ida, Patrícia, Egyed, Salamon 

napja van.

1781 (226 éve történt)
Sir William Herschel felfedezte az 
Uránusz bolygót.

1855 (152 éve történt)
Megszületett Percival Lowell ameri-
kai csillagász, aki közreműködött a 
Plútó felfedezésében, és hitt abban, 
hogy van élet a Marson.

MÁRCIUS 14.
Ma Matild, Tilda, Paulina napja 

van.

1879 (128 éve történt)
Megszületett Albert Einstein német 
Nobel-díjas fi zikus.

1804 (203 éve történt)
Megszületett Johann Strauss 
osztrák hegedűművész, zeneszerző, 
karmester.

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

Mihály Dénes

Több mint másfél évszá-
zad telt el azóta, hogy az 
indigókék vászonnadrág, 

közismertebb nevén farmer, el-
indult világhódító útján: hordják 
fehérek és feketék, munkások és 
értelmiségiek, hajléktalanok és 
milliárdosok, még az amerikai 
elnök is szívesen fotóztatja magát 
benne. Ha a keletkezés pontos 
dátumáról lehet is némi vita, a 
„szülőatya” személyéhez a két-
ség árnyéka sem férhet: ez Levi 
Strauss, akinek nevét még napjainkban is több 
száz millió ember viseli magán – úgy deréktáj-
ban egy bőrcímkén.

1847-ben egy bajorországi zsidó család 18 
éves sarja, Levi, apja halála után úgy döntött, 
hogy Amerikában próbál szerencsét. Eleinte 
unokafi vére rövidáru-kereskedésében segéd-
kezett, majd amikor beköszöntöttek az aranyláz 
évei, neki sem volt maradása New Yorkban, 

hanem követte több ezer 
kortársát Nevadába. Ha ara-
nyat nem is, azért a maga 
aranytojást tojó tyúkját itt 
találta meg. Unokafi vérétől, 
David Sterntől útravalónak 
ugyanis egy szállítmányra 
való vitorlavásznat kapott, 
melyet sátoralapanyagként 
szeretett volna értékesíteni 
az aranyásóknak. Mikor 
megérkezett, és alaposan 
felmérte a helyzetet, rájött, 
hogy a legeslegnagyobb 
szükség nem sátrakra van, 
hanem jó erős nadrágokra, 

amelyek kibírják a folyamatos térdelést, sarat, 
vizet, forró homokot, egyszóval mindent. Az 
i ú Levinek villant át az agyán elsőként az a 
gondolat: milyen lenne a munkaruha vitorla-
vászonból?

Ezután ment minden, mint a karikacsapás: az 
első példány megvarrása után a fi atalember ér-
tesítette bátyját, aki rögtön felismerte a zseniális 
ötletet. San Franciscóban nyitott egy kis szabó-

műhellyel egybekötött üzletet, ahol elkezdték 
árulni a vitorlavászonból készült munkaruhát, a 
cégtáblán pedig megjelent az azóta fogalommá 
vált Levi Strauss & Co. felirat.

San Franciscót, ezt az álmos kisvárost 
egyébként éppen az aranyásók özöne pezsdí-
tette föl: jóval több ember gazdagodott meg 
az aranyásók ellátásából, mint amennyi aranyat 
ők maguk kikapartak a földből. Nem kellett sok 
idő, hogy elterjedjen közöttük a szupererős ruha 
híre – és Leviéket hamarosan elözönlötték a 
megrendelések.

Ami a korai példányok küllemét illeti – nem 
biztos, hogy első pillantásra felismernénk ben-
nük a farmer ősét; ezek ugyanis vörösesbarna 
színűek voltak, később jött a tetszetősebb, indi-
góval festett kék változat.

Az évek múltával elkezdtek gyarapodni a 
jellegzetes Levi’s márkajegyek: 1860-ban tűntek 
fel zsebein a varratok erősítését szolgáló réz-
szegecsek, és a sasszárnyakra emlékeztető íves 
duplavarratok. Három év múlva pedig megjelent 
a bőrcímke, rajta a híres ábra, melyen két, egy-
mással ellentétes irányba igyekvő ló sem képes 
szétszakítani a Levi’s nadrágot. 

hanem követte több ezer 
kortársát Nevadába. Ha ara-
nyat nem is, azért a maga 
aranytojást tojó tyúkját itt 
találta meg. Unokafi vérétől, 
David Sterntől útravalónak 
ugyanis egy szállítmányra 
való vitorlavásznat kapott, 
melyet sátoralapanyagként 
szeretett volna értékesíteni 
az aranyásóknak. Mikor 
megérkezett, és alaposan 
felmérte a helyzetet, rájött, 
hogy a legeslegnagyobb 
szükség nem sátrakra van, 
hanem jó erős nadrágokra, 

1916 (91 éve történt)
Meghalt Gróf 
Teleki Sámuel 
világutazó, az 
egyik legnagyobb 
magyar Afrika-
kutató.

1977 (30 éve 
történt)
Gyűrűket fedez-
tek fel az Uránusz 
körül.

Megszületett Tihanyi Kálmán fi zikus, 
Először tért vissza sikeres űrrepülés-

ről élő állat az űrből.

1956 (51 éve 
történt)
Londonban meg-
kezdte működé-
sét a telefonos 
időjárásjelentés-szol-
gáltatás.

1959 (48 éve 
történt)
Bemutatták Barbie-t, 

Ma Franciska, Fanni, Elvira, 

a népszerű játék babát. 
Több mint 800 millió 
darabot adtak el 
belőle.

Ma Ildikó, Kamilla, 

Ede, Anasztázia, 

Jurij Gagarin

Teleki Sámuel

karmester.

Albert 
Einstein

1969-ben, 38 éve történt

A Levi Strauss elkezdte a trapéz 
szárú farmernadrágok eladását
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Édesanyám második munkahelye

Majdnem három óra van. Hallom a kapu csukódását, anyukám gyors 
léptekkel közeledik. A kamenicai kórházból jön, ahol ápolónőként dolgo-
zik.

Főzök neki egy kávét. Anya fáradtan ül le a kedvenc foteljába.
– Mi újság az iskolában? – kérdezi kíváncsian mindennap. Amíg én me-

sélek, átöltözik az itthoni ruhájába, és kötényt köt.
Főzés közben szeretek neki segíteni. Ilyenkor hasznos tanácsokkal lát el.
– Ne hajolj a gőz fölé!
Ha valami hiányzik az ebédhez a nagytatát szokta elküldeni a boltba, 

mert ő a mi fő beszerzőnk.
– Áron, terítsd meg az asztalt, mindjárt jön apu!
Miközben én terítek, anyu bekapcsolja a mosógépet. Megjött a család-

fő is. Az ebéd fi nom illata mindenkit az asztalhoz vonz. Evés után szüleim 
megbeszélik a további teendőket.

– Béla, rakd meg a kályhát, én addig elmosogatok! – mondja anyu 
apunak.

Anyukám délutáni pihenését olvasással tölti. Szereti a jó könyvet, vagy 
a Nők Lapját olvasgatja.

Gyakran látom anyukámat fáradtan, de ő mégis ellátja a családját. Főz, 
mos, vasal, mosogat, és sokat segít nekem a házi feladatokban.

Szerintem a dolgozó nők nincsenek előnyös helyzetben, mert minden-
hol helyt kell állniuk!

Szilágyi Áron, 6. osztály
József Attila iskola, Újvidék

Édesanyám második munkahelye
Már messziről hallom anyukám lépteit, ahogy belép a házba, és fárad-

tan leteszi a táskáját. Vállig érő vörös haja kissé összegubancolódik, ahogy 
a sapkáját és a kabátját leveszi magáról, és felakasztja a fogasra. Anyukám 
szeme ibolyakék, mint az enyém is, de ő kissé alacsonyabb nálam. 

Anyu mindig mindent megtesz értem és apuért, s mi ezt viszonozzuk. 
Legtöbbször, ha nagyon fáradt, én segítek neki.

– Hagyd csak, mami, majd én elmosogatok! – szoktam mondani.
Nem is csoda, hogy sokszor nagyon fáradt, mert ahogy hazajön a mun-

kából, főznie kell az ebédet, kitakarítania a házat, meglocsolnia a virágo-
kat,… és a végén alig marad ideje pihenésre. Otthon mindig régi nadrág-
ban és pólóban takarít, a haját kis kontyba köti. Először mindig bemegy a 
konyhába, hogy elkezdje főzni az ebédet. Amíg az ebéd fő, felporszívózik és 
megkér, hogy töröljem le a port a bútorról. Utána visszamegy a konyhába 
és befejezi az ebédet.

– Kiki, kérlek, terítsd meg az asztalt! – szól nekem.
– Mindjárt, mami – felelem.
Ebéd után anyukám lepihen. Ilyenkor beszélget velem, alszik vagy nézi 

a tévét. Ekkor rá szokott ugrani az egyik cicánk, Dundi, aki úgy néz ki, mint 
egy kis pokróc.

Úgy gondolom, hogy anyu egy kicsit túl sokat dolgozik, s ezért próbálok 
segíteni neki.

Horgász Krisztina, 6. osztály
József Attila iskola, Újvidék

Félelmem

A félelmemről nem szívesen beszélek, de most kivételt teszek.
Ha este beléptem a kapun, rémület töltött el. Összeszorult a gyomrom, 

mert hirtelen megjelentek előttem sötét színű, különféle szörnyszerű 
lények. Ekkor rohanni kezdtem, és egyszer csak már egy örökégő vulkán 
szélén álltam. Álmomban mindig szívszorongva közeledtem ehhez a tüzelő 
természeti csodához. 

Sok kisgyermek fél a sötétségtől, de ahogy kezdenek felnőni, mindin-
kább legyőzik, mint ahogy nekem is sikerült.

Ozsvár Alekszandra, 5. osztály
Kis Ferenc iskola, Orom

Anyu kiskoráról mesél

Egy esős őszi délutánon rávettem anyut, hogy meséljen a kiskoráról.
– Már elsős koromban kihajtottam a birkákat a legelőre, és néha a hú-

gom is besegített őrizni őket.
Ámulattal hallgattam anyát, mert eddig még ezt nem tudtam a gyerek-

koráról. Folytatta:
– Télen-nyáron őriztem a nyájat. Először csak huszonöt birkát terelget-

tem, de később már száznál több volt. Ha nagyon esett az eső, vagy nagy 
volt a hó, akkor nem kellett pásztorkodnom.

Két pulimra emlékszem. Nagyon jó kutyák voltak. Az egyik Virgonc 
névre hallgatott, és nagyon sértődékeny volt. Ha rákiabáltam, vagy ha 
kikapott, napokig bujkált. A másik volt a Bogár, azt apám Bánátban vette. 
Sok érdekes dolog történt velem. Egyszer a völgyben legeltettem a nyájat, 
és ekkor a csatornába esett az alig pár hetes bari. Nem mertem a vízbe 
menni, mert nem tudtam úszni. Bogár beugrott a jéghideg vízbe, és a 
fejével kilökdöste a partra a kisbárányt. Arra is emlékszem, hogy elvesztet-
tem legeltetés közben a nagymamámtól kapott aranyórámat, és Virgonc 
visszahozta a szájában.

Számomra a szomorú történet, hogy egy alkalommal az egyik selyem-
szőrű bárányom összeesett, és elpusztult. A kezemben vittem haza azt a 
huszonkét-huszonöt kilós bárányt, mert azt hittem, ha nem viszem haza, 
akkor nem hiszik el, hogy valóban elpusztult. Amikor a bárányok eladására 
került sor, akkor voltam a legszomorúbb, mert nagyon a szívemhez nőttek 
a hófehér kisbárányok.

Amíg ezt hallgattam, anya helyébe képzeltem magamat, és nem szíve-
sen cseréltem volna vele, mert rájöttem, hogy nehéz a pásztorélet.

Ő az én anyukám, aki naponta kihajtotta a juhokat a legelőre. Ő nem 
titkár, bankár vagy tanító néni, de én úgy érzem, hogy a világon a legjobb 
anyuka, és soha, de soha nem cserélném el mással.

Kis Bicskei Rita, 7. osztály
Cseh Károly iskola, Törökfalu
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Álmomban

Álmomban olyan
világot láttam,
ahol minden jobb
a valóságnál.

Álmomban olyan
világot láttam,
ahol nincs 
se betegség
se járvány.

Álmomban olyan 
világot láttam,
ahol mindenki
nevet és
senki sem szomorú.

Álmomban egy más
világot láttam,
de az álom elszállt,
s tudtam, ez nem a 
valóság.

Martonosi Máté,  6. osztály
Gligorije Popov Iskola, Kisorosz

Nagyon féltem

Hazajövet egyszer az iskolából nagyon sötét volt, és két nagy fekete ku-
tya jelent meg. Nagyon féltem. Már majdnem sikítani kezdtem. De tudtam, 
hogy azt nem szabad. Próbáltam volna egy házból felhívni anyát, de a ház 
be volt zárva. Ideges voltam, mert tudtam, hogy anya keres, és nem talál. 
Valahogy megpróbáltam elsettenkedni, de nem tudtam, mert hallottam, 
hogy a kutyák nagyon morognak. Leültem az árok mellé, és búslakodtam. 
Hirtelen megláttam egy kis tujafát. Odafutottam, de a kutyák észrevettek, 
és követtek. Én elbújtam a kukoricásban. Eszembe jutott, hogy odacsalom 
őket az uzsonnámmal. Ott voltak előttem, de megráztam a kukoricákat, és 
arra felé mentek, én pedig kifelé. Mikor kiértem, futottam, csak futottam. 
Újra észrevettek. Ők is futottak utánam. Az egyik elkapta a lábam, a másik 
meg rám ugrott. Ekkor hirtelen fölébredtem.

Megnéztem van-e rajtam harapás, de nem volt. Megnyugodtam, és 
visszafeküdtem az ágyba.

Szitás Tamás, 5. osztály
Petőfi  Sándor iskola, Doroszló

Okos Juliska

Hol volt, hol nem volt, még az üveghegyeken is túl, ott, ahol a kurta far-
kú malac túr, még annál is messzebb, élt egyszer egy öreg király. Ez a király 
arról volt híres, hogy nagyon szerette a fánkot.

Kihirdette az országban, hogy azt a lányt veszi feleségül a fi a, aki a leg-
több és legfi nomabb fánkot tudja sütni.

Sorra jelentkeztek a szebbnél-szebb királykisasszonyok, tündérek, válo-
gatott takaros menyecskék.

Meghallotta ezt a hírt Juliska is, aki igen takaros szegény lány volt. Így 
szól édesapjához:

– Édesapám, adjon nekem egy zsák lisztet, élesztőt, és mondja meg a 
tyúkoknak, hogy holnap reggelre száz tojást tojjanak!

Másnap reggel Juliska a zsák lisztet rátette egyetlen szamaruk hátára, 
és elindult a királyi udvarba. Dél volt, mire megérkezett, de ekkorra már 
tele volt a palota serénykedő lányokkal, asszonyokkal. Mindenki igyekezett 
minél többet kapni a bedagasztott tésztából, melyet a király szakácsa előre 
elkészített.

Igen ám, de a király furfangos volt. Elrendelte a szakácsnak, hogy csen-
jenek a tésztába jó sok mézet is.

– Hadd látom, melyikük lesz a legügyesebb! Aki nekem ma fánkot süt, 
holnap a menyem lesz! – gondolta magában.

Megszólaltak a kürtök, s a verseny elkezdődött. Szorgoskodtak a lányok, 
a királykisasszonyok, a tündérek. Gyúrták a tésztát, szaggatták a fánkot.

Mikor meglátták Juliskát a zsákkal és a száz tojással, nagy nevetésbe 
kezdtek.

– De bolondos ez a lány! Hiszen csak az idejét vesztegeti azzal, hogy 
maga akarja bedagasztani a tésztát! – suttogták egymásnak a többiek.

Juliska hatalmas teknőbe öntötte a lisztet, ráütötte a száz tojást, és neki-
fogott a dagasztásnak, mialatt a többiek nevettek rajta.

Megtelt az udvar fi nom fánkillattal, de egyszer csak kesernyés szag 
kezdte csavargatni az orrokat. A lányok meg akarták fordítani a tésztát a 
serpenyőkben, de azok sorra odaégtek. Nagy lett a riadalom, az ijedtség.

A király a palota erkélyéről fi gyelte a versenyzőket, és jókat szórakozott 
magában.

A mi Juliskánk már a százhetvenhetedik fánkot sütötte szép szalagosra, 
mikor a tündérek varázslattal próbálkoztak. Volt aki rózsaszirmot, volt aki 
virágport kevert a tésztába, de azok is odaégtek. Egy tündér bájitallal is 
próbálkozott, sikertelenül.

Mikor Juliska kisütötte a háromszázadik fánkot, elfogyott a tészta. Ekkor 
a király odament, és jóízűen enni kezdte a süteményt.

Miután elfogyasztotta az összest, magához hívta a lányt.
– Ilyen fi nom fánkot még nem ettem életemben! Holnap megtartjuk a 

lakodalmat!
Nagy lagzit csaptak, én is ott voltam, jót mulattam.

Toldi Tímea, 4. osztály
Jovan Jovanović Zmaj iskola, Szabadka

A színház különleges világ

A színház különleges világ. Azokon a helyeken, ahol az épületeket 
karbantartják, annak látványa is óriási élményt nyújt. Számomra ilyen az 
újvidéki, illetve a szegedi színház.

Az előadott darabok is lenyűgözőek. A színészek csodálatos jelme-
zeik segítségével a képzelet szárnyán a mából más korokba repítenek 
bennünket. A kétórányi előadás során (néha embertelen körülmények 
között is) megpróbálnak bennünket szórakoztatni, tanítani, ismeretein-
ket bővíteni.

Az első színházi élményeim az óvodában a bábszínházzal kezdődtek. 
Később szüleimmel látogattuk az előadásokat. Ma már iskolánk is szer-
vez színházlátogatásokat. Jó lenne, ha ez továbbra is így maradhatna, 
és akár Adán is a majdani felújított színházban mind több előadást 
láthatnánk.

Budai István, 6. osztály
Cseh Károly iskola, AdaVersillusztráció: Buba éneke. Bugyi Nikolett szabadkai tanuló rajza
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Kiderült az igazság

Ez az eset ötödikes koromban történt, amikor még azt hittem, hogy el 
lehet titkolni bizonyos dolgokat a felnőttek elől.

Angolból ellenőrzőt írtunk, és én nem voltam felkészülve rá. Nem is 
sikerült valami fényesen. Otthon nem szóltam a gyenge osztályzatról. Az 
osztályfőnök éppen akkor tartott szülői értekezletet. Anyukám ment el az 
iskolába. Szegény meg is lepődött, amikor az osztályfőnök szétosztotta a 
szülők között az ellenőrzőt. Az enyémen ott éktelenkedett egy hatalmas 
kettes. Amikor hazaért megkaptam tőle a magamét.

– Dávid, mi ez? – kérdezte anyukám.
– Nem tudom – feleltem halkan.
      – Nem szégyelled magad!? Majd elsüllyedtem szégyenemben. Rend-

ben van ez így?
– Nem. Majd igyekszem kijavítani – hangzott az ígéretem.
– Ajánlom is! – zárta le a témát anyukám.
Megfogadtam magamban, hogy ezután mindent őszintén elmondok 

a szüleimnek.
Halász Dávid, 6. osztály

Csáki Lajos iskola, Topolya

Amikor én kicsi voltam

Egyszer vendégek jöttek hozzánk.
Amikor a vendégek leültek, anyukámék megkínálták őket keksszel, 

szörppel és kávéval. A férfi aknak még pálinkát is töltöttek. Anyukám kispo-
hárba öntötte az italt. Áron és én épp akkor ettünk, és szomjasak lettünk. 
Apukám pohara még tele volt, mert még nem ivott. Odaszaladtam, és 
gyorsan felhajtottam, mert azt hittem, hogy víz. Elkezdtem köhögni, mert 
nagyon erős volt. Anyukám megijedt, hogy más valamit nyeltem le, és ütö-
gették a hátam. Akkor anyukám megérezte a pálinka szagát, és már tudta, 
hogy mitől köhögök olyan nagyon.

Itt azonban nincs vége, mert még fogok egy pár szót mesélni. Azon 
a héten disznóvágás volt nálunk. Amikor felkeltünk, hallottuk, hogy sok 
ember beszélget, és nagyon hangosan kopácsolnak. Kivitt anyukám a 
szobából, és láttuk, hogy egy hosszú asztalon vagdossák darabokra a húst. 
Apukám meglátott bennünket, hogy kint lábatlankodunk az asztal körül, 
és kikötött bennünket az oszlophoz a járókával együtt. Amikor elkezdtünk 
az oszlop körül járókázni, a szomszédok azt hitték, hogy betonkeverő dol-
gozik nálunk. Az egyik szomszéd kíváncsi volt, és átjött megkérdezni, hogy 
mit betonozunk. Anyukám mondta neki, hogy semmit sem betonozunk. A 
szomszédasszony nem hitte el és bejött.

Álmélkodva nézett bennünket, hogy az oszlop körül járókázunk.
Zavarkó Ákos, 5. osztály

Petőfi  Sándor iskola, Óbecse

Álmok

Az álmoknak nincs határa,
viszi őket az álom madara,
csak szállnak, szállnak száz országon túlra.

Az álmokban nincs lehetetlen,
a rétekre oroszlánt álmodok,
s mindenkit magam után csalogatok.

Az álmoknak nincs határa,
elszállhatunk velük más galaxisba.
Reggel, ha felkelek, elmesélek mindent,
és élem tovább az életem.

Pintér Bertalan, 7. osztály
Kis Ferenc iskola, Szilágyi

Kedves Pajtások!
Március 8-án, a dolgozó nők ünnepén kétszeres megbecsü-

lést érdemelnek azok a nők, akik a „második munkahelyükön” is 
helytállnak. Mi itt a Rügyfakadásban az újvidéki József Attila 
iskola tanulóinak két szép fogalmazásával köszöntjük őket. 
A törökfalui Kis Bicskei Rita méltán büszke az édesanyjára, aki 
már kiskorában megtapasztalta a munkával járó felelősséget, és 
ezt felnőtthöz méltóan vállalta.

A mai Rügyfakadás oldalain két különös vers is helyet kapott. A 
költők: Martonosi Máté (Kisorosz) és Pintér Bertalan (Szilágyi) 
az álmok világában kalandoznak, érdemes követni őket. Aki még 
nem volt színházban, okvetlen olvassa el Budai István (Ada) 
fogalmazását! A félelemről szóló írásokat az edzett idegzetű olva-
sóknak ajánlom fi gyelmébe, nekik Ózsvár Alekszandra (Orom) 
és Szitás Tamás (Doroszló) ígér jó szórakozást. 

A felsoroltakon kívül más jó olvasmány is van rovatunkban. 
A héten érkezett szép írásokat pedig a következő munkatársaim-
nak köszönöm:

Ada: Berta Brigitta, Budai István, Dávid Flóra (2 írás), Fehér 
Orsolya, Gajdos Dóra, Hodik Rita, Kormos Ágnes, Maksó Júlia, 
Mihalek Nóra, Prokop Adrien, Solymosi Melitta, Szalóki Róbert, 
Topolcsányi László, Tóth Kata (3 írás), Vámos Vivien (2 írás);

Doroszló: Brindza Beatrix (3 írás);
Kisorosz: Martonosi Máté (2 írás);
Szabadka, Miloš Crnjanski iskola: Tóth Bagi Zita;
Zentagunaras: Farkas Valentina, Foki Krisztina és Sándor 

Tamara.
Ezúttal újra az adaiaktól kaptam a legvastagabb borítékot, s 

benne változatos témára írt prózát, verset, sőt egy színdarabot 
is Tóth Kata tollából, akinek írásai olvasottságról tanúskodnak.

És minden alkalommal elmondhatnám, hogy abban, ami a 
Rügyfakadás oldalain megjelenik, tanítónőitek és magyartanár-
nőitek áldozatos munkája is benne van, ezért most március 8-a 
ürügyén ismételten köszönetet mondok nekik.

Tomán Mária

Petőfi  Sándor: Füstbement terv. Szenci Szilárd szabadkai tanuló 
rajza
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Beyonce cigarettával a kezében 
hirdeti ausztráliai koncertkörútját, 

heves tiltakozást váltva ki az ország 
egészségügyi szakembereiből.

Az ottani Rákalapítvány dohányzás-ellenes szakembere az 
egyik ausztrál lapnak adott interjújában elmondta, hogy 

nagyot csalódott Beyonce-ban, amiért a turnéját hirdető pla-
kátokon és hirdetésekben cigarettával pózol. 

Az alapítvány embere szerint a kép egyértelműen azt su-
gallja a fi atal nők és lányok számára, hogy a dohányzás „szexi és 
vagány” dolog, és mindegy mit állítanak erről a szakemberek. 

– A tinilányokra nagyon nagy hatással van, amit a plaká-
tokon látnak – mondta az illető, hozzátéve, hogy a fi atalabb 
korosztály hölgytagjai hajlamosak ész nélkül követni a divatot, 
még az egészségük rovására is. 

Egy másik egészségügyi szakember is elmarasztalóan nyi-
latkozott Beyonce cigarettareklámnak is beillő hirdetéséről.

– Sajnálatra méltónak tartom, hogy egy olyan, a példakép 
szerepét is betöltő híresség, mint Beyonce, manapság cigaret-
tával a kezében látható a koncertet hirdető plakátokon, holott 
semmi szüksége rá, hogy így hívja fel magára a fi gyelmet 
– mondta, nem rejtve véka alá, hogy szíve szerint örökre szám-
űzné a Beyonce-éhoz hasonló hirdetéseket. 

JJustin Timberlake nemrég megjelenő albumáról a FutureSex/LoveSoundról már a harmadik 
kislemezt másolja ki. A What Goes Around... Comes Around címet viselő dalhoz az új klip is 

elkészült, és négy nap alatt az iTunes internetes zeneáruház legtöbbet eladott videoklipje lett.
A szupersztár FutureSex/LoveSounds című albumából már 5 milliót adtak el eddig, ami az 

első helyet biztosítja számára a Bilboard-listán. A nemrégiben rendezett Grammy-gáláról sem 
kellett üres kézzel eljönnie, ugyanúgy, ahogy a Brit Awardson is bezsebelt egy díjat. 

Az iTuneson négy nap alatt több mint 50 000 rajongó töltötte le az új videót, amelyben 
Justin mellett a híres színésznő, Scarlett Johannson is szerepet kapott. A 9 perces, izgalmas 
minifi lm hamarosan az itteni zenecsatornákon is látható lesz.

Justin nem panaszkodhat, az új album és a kislemezek hozzák a tőlük elvárt eredményeket: 
az eladási listák egymás után dőlnek meg, az énekes pedig folyamatosan díjakat nyer. 

Ezek után már biztosra vehetjük, a What Goes Around... Comes Aroundból is nagy sláger 
lesz!

Sajnos sem Belgrád, sem Budapest nem szerepel a népszerű 
amerikai rockbanda tervezett európai helyszínei között. A 

hazánkoz legközelebb eső város, ahol fellépnek, Csehország fő-
városa,  Prága lesz. Az öreg kontinensen májusban és júniusban 
a nagyobb fesztiválokon is megfordul a banda.

A csapat mostanában fejezi be új albumának a munkálatait, 
az elkövetkező hetekben bejelentik a várható megjelenési dá-
tumot is. Az európai fellépések alkalmával biztosan játszanak 
majd az új szerzemények közül is néhányat. Az előző album, a 
Meteora 2003-as megjelenése óta több mint 10 millió eladott 
példánnyal büszkélkedhetnek világszerte.

Az európai első fellépésük Koppenhágában lesz, majd kö-
vetkezik Svédország, Németország és Hollandia. Lényegében 
egész Nyugat-Európát bejárják, ott lesznek a legnagyobb fesz-
tiválokon.

A turné állomásai és a koncertek időpontjai:
2007. 05. 24.: Koppenhága, Dánia 
2007. 05. 25.: Stockholm, Svédország 
2007. 05. 27.: Hamburg, Németország 
2007. 05. 28.: Landgraaf, Hollandia 
2007. 05. 30.: Párizs, Franciaország
2007. 06. 01.: Nürburgring, Németország 
2007. 06. 02.: Nürnberg, Németország 
2007. 06. 08.: Lisszabon, Portugália 
2007. 06. 09.: Donington, Anglia 
2007. 06. 11.: Zürich, Svájc 
2007. 06. 12.: Prága, Csehország 
2007. 06. 13.: Chorzow, Lengyelország 
2007. 06. 15.: Velence, Olaszország 
2007. 06. 16.: Nickersdorf, Ausztria 

JJ
elkészült, és négy nap alatt az iTunes internetes zeneáruház legtöbbet eladott videoklipje lett.

első helyet biztosítja számára a Bilboard-listán. A nemrégiben rendezett Grammy-gáláról sem 
kellett üres kézzel eljönnie, ugyanúgy, ahogy a Brit Awardson is bezsebelt egy díjat. 

Justin mellett a híres színésznő, Scarlett Johannson is szerepet kapott. A 9 perces, izgalmas 
minifi lm hamarosan az itteni zenecsatornákon is látható lesz.

az eladási listák egymás után dőlnek meg, az énekes pedig folyamatosan díjakat nyer. 

lesz!

Új Justin Timberlake-kislemez és klip

Beyonce-t betiltják?

Rockrajongók, fi gyelem:

A Linkin Park Európában!
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Való igaz, Jennifer Lopez kis-
asszony bizony sokkal jobb 

fogadtatásra számított új fi lmje 
kapcsán. 

Az énekes-színésznő évek óta 
próbálkozik a mozi világában is 
maradandót alkotni, ám mostanáig 
csak néhány, általában sikertelen 
vígjátékban jutott neki szerep.

Okkal remélte, hogy a sokkal 
komolyabb témát, a Mexikóból az 
USA-ba menekülő nők életét fel-
dolgozó Bordertow című fi lm végre 
meghozz számára az átütő sikert.

Nos, ehelyett dobhártyát szakító 
fütty és pfújolás lett a „jutalma” a 
fi lm bemutatóján. 

Másik hír, hogy még csak néhány 
hét és megjelenik Jennifer Lopez 
Como Ama Una Mujer című új 
albuma. 

A lemez Que Hiciste című első 
kislemezdala máris a top 40-ben 

van Olaszországban és Svájcban, 
harmadikként pedig Magyarország 
40-es listájára is felkerült!

Az énekesnő legutóbb Berlinben 
és Madridban mutatta be új leme-
zét, ahol 46 interjút adott külön-
böző országok újságíróinak, akiket 
lenyűgözött kedvességével.

Tehát: egy csúfos bukás és egy 
fényes siker az ez évi mérleg...

Kiosztották a Fonogram-díjakat

Idén először Az év felfedezettje díj egyben a május 10-én meg-
rendezésre kerülő eurovíziós dalfesztiválra való fellépést is je-

lentette. Így 2007-ben a legnagyobb európai nemzetközi zenei 
megmérettetésen Rúzsa Magdi képviseli majd Magyarországot.

A kategóriánkénti öt-öt jelölt közül a héttagú szakmai zsűri 
szavazással választotta ki a győzteseket, akik az igen komoly 
szakmai elismerés mellé 500-500 ezer forintos pénzjutalomban 
is részesültek! 

AZ ÉV FELFEDEZETTJE:

RÚZSA MAGDI 

AZ ÉV MAGYARORSZÁGI ROCKALBUMA:

ÁKOS – Még közelebb

AZ ÉV KÜLFÖLDI ROCKALBUMA:

RED HOT CHILI PEPPERS – Stadium Arcadium

AZ ÉV MAGYARORSZÁGI MODERN ROCK ALBUMA:

BLACK-OUT – Rádió-Aktív 

AZ ÉV MAGYARORSZÁGI POPALBUMA:

MAGNA CUM LAUDE – Minden állomás 

AZ ÉV KÜLFÖLDI POPALBUMA:

NELLY FURTADO – Loose 

AZ ÉV MAGYARORSZÁGI DANCE VAGY ELECTROALBUMA:

NEO – Maps For A Voyage 

AZ ÉV KÜLFÖLDI DANCE VAGY ELECTROALBUMA:

BOB SINCLAR – Western Dream 

AZ ÉV MAGYARORSZÁGI RAP VAGY HIPHOPALBUMA:

SUB BASS MONSTER – Sub Bass Monster 

AZ ÉV KÜLFÖLDI RAP VAGY HIPHOPALBUMA:

OUTKAST – Idlewild 

Tagokat cserélt 
Szamóca és Zsenya
Váratlan lépésre szánta el magát a magyarorszá-

gi Re-Tech zenekar két tagja, a gitáros Boti, és 
a dobos Joey. Mindketten úgy döntöttek, hogy a 
jövőben egy másik zenekarban próbálnak szeren-
csét. 

– Boti és Joey döntése váratlanul ért minket, hi-
szen most jelent meg a második kislemezünk (Vala-
ki indul), rövidesen leforgatjuk hozzá a videoklipet, 
és indul a tavaszi lemezbemutató turné is. Ettől füg-
getlenül tiszteletben tartjuk a döntést, és sok sikert 
kívánunk nekik az új csapattal! Itt szeretném jelezni, 
hogy nem mondjuk le a koncerteket! – mondta 
Szamóca, a csapat énekese. – Már Március 3-án 
színpadra álltunk, és bemutattuk a Re-Tech zenekar 
új gitárosát és új dobosát is.

dén először Az év felfedezettje díj egyben a május 10-én meg-
rendezésre kerülő eurovíziós dalfesztiválra való fellépést is je-

Rúzsa Magdi indul 
az eurovíziós 

dalfesztiválon

új gitárosát és új dobosát is.

J-Lo-t 
kifütyülték
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Honestly what will become of me
don’t like reality
It’s way too clear to me
But really life is daily
We are what we don’t see
Missed everything daydreaming

(Chorus)
Flames to dust
Lovers to friends
Why do all good things come to an end
Flames to dust
Lovers to friends
Why do all good things come to an end
come to an end come to an
Why do all good things come to end?
come to an end come to an
Why do all good things come to an end?

Traveling I only stop at exits
Wondering if I’ll stay
Young and restless
Living this way I stress less
I want to pull away when the dream dies
The pain sets in and I don’t cry
I only feel gravity and I wonder why

Flames to dust
Lovers to friends
Why do all good things come to an end
Flames to dust
Lovers to friends
Why do all good things come to an end
come to an end come to an
Why do all good things come to end?
come to an end come to an
Why do all good things come to an end?

Well the dogs were whistling a new tune
Barking at the new moon
Hoping it would come soon so that they 
could
Dogs were whistling a new tune
Barking at the new moon
Hoping it would come soon so that they 
could
Die die die die die

Flames to dust
Lovers to friends
Why do all good things come to an end
Flames to dust
Lovers to friends
Why do all good things come to an end
come to an end come to an
Why do all good things come to end?
come to an end come to an
Why do all good things come to an end?

Well the dogs were barking at a new moon
Whistling a new tune
Hoping it would come soon
And the sun was wondering if it should stay 
away for a day till the feeling went away
And the sky was falling on the clouds were 
dropping and
the rain forgot how to bring salvation
the dogs were barking at the new moon
Whistling a new tune
Hoping it would come soon so that they 
could die.

Nelly Furtado

All Good Things

Jó Pajtás  top 10
1. Avril Lavigne: Keep Holding On  
2. Sean Paul ft. Keisha Cole: Give It Up To Me 
3. Gwen Stefani:  Wind It Up! 
4. Justin Timberlake:  What Goes Around... 
5. Rammstein: Amerika 
6. Rúzsa Magdolna: Aprócska blues 
7. Diddy and Nicole: Come To Me
8. Akon and Eminem: Smack That 
9. Red Hot Chili Peppers: Snow (Hey Oh)

10. My Chemical Romance: Famous Last Words 

MTV
European

Hot 10
1. U2:  Window In The Skies
2. Nelly Furtado: All Good Things
3. Beyoncé Knowles: Irreplaceable
4. Red Hot Chili Peppers: Snow
5. Justin Timberlake: My Love
6. Gwen Stefani:  Wind It Up
7.  My Chemical Romance: Famous 

Last Words
8. Christina Aguilera: Hurt
9. Akon: Smack That

10. Shakira: Illegal

Honestly what will become of me
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Nelly 
Furtado

Német top 5
1. Nelly Furtado: All Good Things
2. Cascada: Everytime We Touch
3. P. Diddy: Tell Me
4. Akon: I Wanna Love You
5. Justin Timberlake: My Love

Avril 
Lavigne

 My Love
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Az álmatlanságba veszett várost 
könnyedén visszafoglaltuk. 1684 
őszére Kanizsa a miénk volt. A 

miénk, de kik voltunk mi? Kik voltak azok, 
akiket az Úr a vár visszavételére kiszemelt? 

Hajnalodott, amikor Annával megér-
keztünk Babócsára. A kapunál az őrök nem 
sokat huzakodtak, látták kimerültségünket. 
Beeresztettek, s az egyikőjük végigvezetett 
a váron. Álmatag férfi akkal találkoztunk, 
akik köszönni sem bírtak, hisz még nem 
keveredtek ki az éjszakából. Néhol szénán, 
szalmán fetrengett egy-egy. Inkább voltak 
hasonlatosak martalócokhoz, akiknek már 
csak egy dolog maradt az életben, hogy 
raboljanak, inkább látszottak vérszomjas 
rablóknak, gyilkosoknak, mint a hon védel-
mezőinek, császárra felesküdött katonacsa-
patoknak. És szidalmazni lehetne őket, mint 
tették sokan, később, mikor a török már 
kitakarodott az országból, ahogyan például 
az a fertelmes röpirat gyalázkodik, melynek 
azt a címet adta szégyenletes szerzője, hogy 
Miképpen lettek a magyar férfi ak érzékennyé 
a török korban és miért maradtak mégis 
érzéketlenek. De én nem beszélhetek  róluk 
a szidalom hangján, hiszen megismertem 
őket, s korántsem volt mindőjük olyan, 
mint a kalocsai rácok, akik kedvtelésből a 
környék parasztjait húzogatták karóba, s 
végül a szigetvári kapitánynak kellett őket 
levágnia. Korántsem nevezhetnénk bárkit 
is különbnek náluk, ahogyan ők sem voltak 
különbek másoknál.

Hamarosan a várkapitány elé kerültünk. 
Étellel, itallal fogadott bennünket, s mi et-
tünk. Ahogy foszladozni kezdett bennünk 
a félelem, egyre jobb étvággyal, egyre 
éhesebben. Amikor megpakoltuk végre a 
hasunkat, a kapitány pihenni küldte Annát, 
de engem nem engedett. 

– Az asszony most menjen! – kiáltott, s 
mikor én is indultam volna, felémszólt. – De 
te maradj!

Kettesben maradtunk, még ittunk és fal-
tunk valamit. A kapitány jólelkű férfi nak lát-
szott, bár arca úgy nézett ki, mint a hányott 
föld, mint a Thökölyé mondjuk, vagy a Beth-
len Gáboré, mint tavasszal éppen szántás 
után. Olyan érzésem volt, mintha hiányozna 

még valami utómunkálat, mintha olyanfor-
mán született volna meg, hogy az Úr félbe-
marasztotta a formázást, ledobta késeit és 
kaparóit, hogy most egy csöppet pihenni 
tér, s mire fölébredt, hogy folytassa, mit ad 
isten (pardon) hát eltűnt a félkész alak. S az 
Úr pedig kiáltozni kezd:

– A szencségit neki, hová tűnt Koháry 
Péter, Babócsa leendő kapitánya?                            

Az angyalok pedig bőszen hallgatnak, 
ekkor az Úr megint szól: 

– A szencségit, süketek vagytok? Hova 
tűnt el Koháry Péter? Az előbb még itt volt, 
hát nem fejeztem be neki a fejét.

Az angyalok megint csak nagyon 
hallgatnak, vállukat vonogatják, mint az 
iskolás gyerekek, hogy ők, hát ők honnét is 
tudhatnák. Ám a nagy hallgatáson keresz-
tül egy vihogó nevetés hallatszik át. Az Úr 
kinéz a felhők párkányán, és mit lát: Lucifer 
ott röhécsel Babócsa falainál. Röhög, fogja 
a hasát, szinte gurgulázik a füves mezőn. 
Aztán csuklandozva a röhögéstől felkiált 
az Úrnak:

– Kend hol tanulta a mesterséget, hát 
hogy néz ki ez a gyermek?

Az Úr akkor dühödten becsapta a zsalu-
kat a felhőpalota ablakán, s állítólag – ezt 
persze látni nem látta senki – rémesen el-
verte angyalait, pálcával sorban mindegyik 
fenekére ráhúzott egy jó nagyot, s az an-
gyalok meg mondták ütések előtt és ütések 
után: – Juj, juj, juj. Az Úr meg: – Hát nem volt 
nekem elég Bethlen Gábor!

Kedves Olvasó 
Tanulók!

A régi regények után, mint amilye-
neket februárban olvashattatok e rovat 
keretében, most újkori (az utolsó egy év-
tizedben keletkezett) magyar történelmi 
regényekbe olvasunk bele. A múlt szá-
munkban Rakovszky Zsuzsa regénye a 
17. század első felébe kalauzolt bennete-
ket. Háy János  (novellát már olvastatok 
tőle a Gyöngyhalászban!) Dzsigerdilen 
(alcímét tekintve: A szív gyönyörűsége) 
című 1996-ban megjelent műve pedig 
az idézett század utolsó harmadának 
eseményeit mutatja be. Ez a török kor 
vége. A fejezet elején jelölt dátum 1684.  
Már csak két évre vagyunk Buda vissza-
vételének dátumától és valamennyivel 
több mint egy évtizedre a zentai csatától, 
amellyel végérvényesen kiűzetik a félhol-
das zászló vidékünkről. 

Hogy mit jelent a dzsigerdilen török 
szó? Sok mindent, mi összefügg a szívnek 
gyönyörűségével: a halálos szerelem tör-
ténetét, a török kor kis és nagy hőseinek 
élvezetes karneválját, mindent, amiért 
életet adni érdemes.

Háy János egyes szám első személy-
ben megszólaló elbeszélőjének hangja 
helyenként ironikus, máskor gunyoros 
(pl. az „egeket” bemutató részletek!), 
olykor érzelmesen patetikus. Elmesél egy 
történetet (saját szerelme történetét), 
amely egy másik regényre „íródik rá”. 
Melyik az a regény, amelyet ti is ismertek 
és olvastatok is, s amelynek szerelmes 
hősei hasonló kalandokat mondhatnak 
magukénak mint Háy János regényének 
szereplői? No, melyik regényben szerepel 
a Bornemisza és a Cecei család?  A jó 
regények, tudjátok, évszázadokat átíve-
lően is újraírják egymást!

Jó olvasást!
Bence Erika

Ui.
Levéllel Martonosi Máté jelentkezett 

Kisoroszról. Arról tudósít, hogy megkapta 
jutalomkönyvét, s hogy nagyon szor-
galmasan olvassa azokat  a könyveket, 
amelyeket otthoni könyvtárukban talál. 
Remélem, Gyöngyhalász rovatunk is 
szolgáltat némi olvasnivalót számodra, 
Máté!

Kérésedet, amely a Forum-könyvek 
beszerzési lehetőségeit érinti, továbbítot-
tam a szerkesztőségnek.

b. e.

Háy János

Dzsigerdilen
(Részlet)
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 (Közben az angyalok: Juj, juj, juj.)
– Hát nem volt nekem elég Thököly 

Imrus!
 (Közben az angyalok: Juj, juj, juj.)
Szóval nagy verekedés támadt az égi 

palotában, de mindez már nem segíthetett 
Koháry Péteren,  mert ő már úgy volt, ahogy 
volt, ahogy most is éppen előttem ül.

– Mi történt? – kérdezte a kapitány.
– Tekintetes uram – kezdtem a mi éle-

tünk  történetét, pontosabban életünk 
történetének azt a változatát, ami Koháry 
Péternek szabott volt, merthogy akként 
látja mindenki a másik ember sorsát, ami-
lyen ő maga, amilyennek a maga szeméből 
látnia kell. Ahogyan aztán később Oszvald, 
a dragonyoskapitány mondta nekem: 
„Nehogy azt hidd, hogy érdekli őket, miről 
beszélsz, vagy netán megértik, ugyan, csak 
magukat akarják érteni és élni, de azt sem 
tudják. Te a galambok szerelmese vagy, ők 
pedig parasztok, akiknek földjét fellegelte a 
galambraj.” Így aztán nem kellett különösen 
sokat ferdítenem a velünk történteken, hi-
szen minden olyan formában jelenült meg a 
rondapofájú, de széplelkű Koháry Péter szí-
vében, ahogyan azt ő látni szerette volna.

Alább aztán nem is azt írom le, amit 
meséltem, s amit most már mindahányan 
ismernek, akik kalandos utamon elkísértek, 
hanem inkább azt, amit a kapitány hallott 
tőlem.

– Tekintetes uram, Babócsa bátor vezé-
re, a törökordas réme, nemzetes királyunk 
legvitézebb szablyája! Hosszú az én törté-
netem, de egy részletet sem hagyhatok ki 
belőle, mert meg nem is értené kend, hogy 
miért tétetett kockára az életem. Gyermek 
voltam még, valahol a Felvidéken egy apró 
faluban, ahol az az asszony is született, aki 
vélem érkezett. Cecei Annának hívják, s a 
falu legderekabb emberének volt a leánya, 

miként én a másik legderekabb ember fi a 
voltam. Mi sem természetes tehát, hogy 
Cecei uram és Bornemissza Péter, az én 
apám, még születésünkkor áldomást ittak a 
mi menyegzőnkre. S ezt az áldomást meg-
erősíteni látszott az a szerelem, ami kettőnk 
között szövődött már gyermekfejjel. Minden 
úgy alakult, ahogyan ígérkezett. Alig évek 
választottak el bennünket attól, hogy frigyre 
lépjünk, s házasságunkból fi úcskákkal lep-
jük meg szüleinket és a nemzetet. Ám a sors 
közbelépett. Az éppen felserdült lány egy 
reggelen nem találtatott a szülői házban, 
s Cecei uram jött, és öklömnyi könnyeket 
hullajtva rohant, hogy eltűnt a gyöngylány, 
ki látta, merre látták. Sokan azt mondták, 
törököket véltek kiolvasni az éji sötétből, 
hogy lehettek tucatnyian, s egy hatalmas 
csomagot cipelt egyikük a nyeregben. Ak-
kor a férfi ak futottak a török-kádihoz, hogy 
segítsen, hisz a rablás nem törvény szerinti 
dolog, de bizony, a kádi azt mondta: „Török 
férfi ak ilyet nem tesznek” – s az a töröknyaló 
Szilveszter pedig helyeselt, azt mondta: 
„Igen, igen, ilyent ők nem tesznek.”

Mondani sem kell, hogy az árulót aztán, 
még azon pillanatban némasággal büntette 
az Úr, de a két apa szívére ez nem jelentett 
írt, s az én fájdalmamat se foszlatta. Minden 
tiltás ellenére elhatároztam, hogy vissza-
szerzem a gyöngylányt, s mátkámmá te-
szem. Hosszas vándorút kezdődött el akkor 
egy májusi éjszakán. Mentem ismerni sem 
lehet tájakon, s füleltem, hallok-e valamit 
Annáról. És hallottam itt is, ott is sokfélét.

Annát valóban a török rabolta el, s a 
budai várba szállították, ott őrizték, mert a 
szultán legféltettebb kincsének számított. 
Puha, bársonyos bőre, röppenő szőke haja 
elkápráztatta az uralkodót. S én Budára 
mentem, hogy megszabadítsam. Ott talál-
koztam össze a nemzet legderekabb fi aival, 
köztük egy Tarnóczi Márton nevűvel, aki a 
király követének mondta magát. Tőlük hal-
lottam a félelmetes tervet, hogy a hatalmas 
szultán birodalma egy módon rogyasztható 
össze, ha valamely kincset kihasítunk bir-
tokából. S elmondták, hogy a gyöngylányt 
kell elrabolni, akit a török Dzsigerdilennek, 
a Szív Gyönyörűségének nevez. Ám a hatal-
mas szultán emberei megneszelték a tervet, 
s megszöktették titokban az asszonyt, s 
eljuttatták Kanizsára, hogy az átkozott 
Köprüli őrizze.

Hosszas keresgélés kezdődött megint, 
mire nyomára bukkantam a szépséges 
asszonynak, akit nekem rendelt az úr mát-
kámul. És indultam, serényen belopóztam a 

kanizsai teknőcvárba, s csak a pillanatot vár-
tam, hogy megszabadítsam őt a fogságból. 
Tudtam, immáron nemcsak a szerelemről 
van szó, hanem nemzetes hazámról is, amit 
ki kell váltani az aranyfélhold zsarnoksága 
alól. Mily nagy a tétje mindennek, mily 
kicsinység az én életem, hogy mindezért 
kockára tegyem. Ez éjszakán adódott a pil-
lanat, s én nem voltam rest, ahogyan kellett, 
kiszabadítottam őt, s a legméltóbb helyre 
menekítettem, most már csupán egyre 
kell várnunk, hogy a félelmetes birodalom 
elkezdjen ropogni és recsegni, s lassú moz-
gással darabjaira hulljon.

Kapitány, ez volna a mi életünk rövid tör-
ténete. Dönts, mindezek után befogadsz-e 
várad ölébe, hogy amíg végérvényesen 
ki nem pusztul a törökbaj nyomorulttá 
tett honunkból, szablyámmal segítsem a 
védharcokat.

A kapitány hányt-vetett arcán lángok 
lobogtak most, amikor befejeztem hosszú 
mesémet, s a szemei is tűzzel égtek. Per-
cekig maradt így, szinte révületben, majd 
hirtelen, ahogyan katonához illik, kényel-
mesen felpattant, s erős jobbjával maga 
elé rántott:

– Fiam, mától te vagy a babócsai 
vár másodkapitánya, te vezeted majd a 
védharcokat, te indítasz támadást a kanizsai 
nyomorult ellen.

Megrémültem, a fáradtság és az ijedtség 
majd kiverte belőlem az életet. De merszem 
a meghalásra sem volt, olyan ellentmon-
dást nem tűrő volt Koháry Péter. Elengedett 
a karja, ingón állongtam ott előtte, nem 
úgy, mint egy katona, és pláne nem úgy, 
mint egy kapitány. Lecsatolta szablyáját, s 
a markomba nyomta:   

– Viseld becsülettel – mondta.
Én nem tehettem mást, megköszöntem 

a bizalmat, a szeretetet és a kardot, aztán 
lassan, kimért, az összecsuklástól mentő 
óvatos léptekkel elhagytam a kapitány 
tanácstermét, s elindultam a megadott 
irányba, a szobánk felé. Léptem fáradtan, 
léptem esetlenül, vonszoltam magammal 
az irgalmatlan méretű fegyvert, szinte 
összecsuklottam, mire végre a kilincset 
lenyomhattam, s benyithattam oda, ahol 
mindeme nagykalandok tétje pihent.

Alig kerültem az ajtón belülre, a szablya 
kipottyant a kezemből, hullott a földre, 
rémes csörömpöléssel, de Ő nem ébredt 
fel. Lélegzése egyenletes volt, nyugodt: sza-
badnak érezte magát, mint az a gyémánt, 
ami a föld mélyén nyugoszik, soklábnyi 
messzeségben a kutakodó ásóktól.

jük meg szüleinket és a nemzetet. Ám a sors 
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Ha témakörök szerint kere-
sünk, vagy szeretnénk egy 
bizonyos tudásterületről 

áttekintést kapni, kezdhetünk a 
weben található számos katalógus 
egyikével. A katalógusok tematikus 
tartalomjegyzékek, amelyekben az 
egyes hivatkozásokat témák szerint 
tagolt listákban találhatjuk. Itt kat-
tintgathatunk az egészen általános 
gyűjtőfogalmaktól addig a szűkebb 
területig, amely az érdeklődésünk-
nek a leginkább megfelel (például 
Computer & Internet > internet > 
szoftver > egyedi linkek). A kataló-
gusok gyakran épp arra jók, hogy 
belemélyedjünk egy-egy témába. 
Szerkesztett katalógusokat többek 
között a legtöbb nagy portál is kínál. 

Konkrét keresés

Ha az általunk keresett tárgy 
néhány szóval pontosan körülírható, 
akkor használjunk a célzott kere-
séshez keresőgépet. A keresőgép 
milliónyi indexelt weboldalból álló 
adatbázist kutat át, és találatként 
olyan webcímeket szállít, amelyek 
„véleménye szerint” a legközelebb 
állnak az általunk megadottakhoz. 
Minél pontosabb a megfogalmazá-
sunk, annál nagyobb esélyünk van a 
sikerre. A keresett kifejezéseket érde-
mes logikai műveletekkel (ÉS/VAGY) 

összekapcsolni. Sok keresőgépnél az 
ÉS kapcsolat alapértelmezésként van 
beállítva, ezért ezt nem kell külön 
kiírni. Részleteket a keresőgépek 
használatáról maguk a keresőgépek 
árulnak el, a „Súgó”, a „Keresési tip-
pek” vagy más hasonló címszó alatt. 
A legnépszerűbb keresőgépek a 
Google (http://www.google.com) és 
a Yahoo! (http://www.yahoo.com).

Keresés weboldalakon belül

Még mindig találunk az 
interneten olyan weblapokat, 
amelyeket végtelenül kell lefelé 
gördítenünk, hogy a végére érjünk. 
A konkrét információk keresése 
még offl  ine módban is nagyon 
fárasztó, főleg, ha nem akarjuk az 
egész dokumentumot végigolvasni. 
Az Internet Explorer praktikus kere-
sőfunkciója felkutatja az aktuálisan 

behívott weboldal szövegében az 
egyes megadott fogalmakat. 

1. A Szerkesztés/Keresés ezen a 
lapon menüpontból vagy a [Ctrl-F] 
billentyűkombinációval nyissuk 
meg a „Keresés” funkciót. A keresés 
módját még behatárolhatjuk. 

2. Tegyünk egy pipát a „Teljes 
szavak keresése” elé, így az Explorer 
pontosan arra a szóra keres, amelyet 
a „Mit keres” mezőben megadtunk. 
Ha elhagyjuk ezt a pipát, akkor 
olyan szavakat is kapunk, amelyek 
tartalmazzák a keresett szót (pél-
dául ha a keresett szó: „környezet”, 
akkor ilyen esetben egy lehetséges 
találat a „környezetvédelem” is. 

3. A „Kis- és nagybetű különbö-
zik” opciót hagyjuk inkább jelölet-
lenül. Egy megfelelő szöveghely 
átugrásának így túl nagy lenne a 
veszélye. A Következő gombbal az 
Explorer a következő szöveghelyre 
megy, ahol a keresett szó megtalál-
ható, és kijelöli a találatot. 

4. Ha a következő találathoz 
akarunk jutni, kattintsunk megint 
a Következőre, egészen addig, míg 
az egész dokumentumot át nem fé-
sültük. Ekkor megjelenik az üzenet: 
a dokumentum keresése befejező-
dött. Hogy a keresés irányát lefelé 
vagy felfelé jelöljük meg, már csak 
ízlés dolga. 

Keresés a weben

A web célratörő szörföseinek 
központi kérdése a kívánt webolda-
lak megkeresése és megtalálása a 
több milliárdnyi oldalra növekedett 
interneten. Ez a feladat egy vagy több 
keresőeszköz (keresőgépek, kataló-
gusok) ésszerű használata nélkül már 
nem oldható meg. Egy keresőgép 
használatához először is fontos tud-
nunk, hogy valójában mit is keresünk. 
Ha meg tudjuk fogalmazni a meg-
felelő keresőszavakat, egy alkalmas 
keresőgép segítségével akciónkat 
szinte mindig siker koronázza. 

Melyik keresőgépet válasszam?

Mindeközben rengeteg, a leg-
különbözőbb keresési segítség áll 
rendelkezésünkre az interneten, 
egyértelműen egy bizonyos kere-
sőgépet vagy katalógust kizáróla-
gosként ajánlani vakmerőség lenne. 

Természetesen a kereső minősége 
meghatározó tényező. A választást 
mégis erőteljesen befolyásolja, 
hogy mit keresünk éppen, no és 
nem utolsósorban az ízlésünk (a 
kezelőfelületre, a találatok megjele-
nítésére vonatkozóan). 

Biztonsági fi nombeállítások

Az általános biztonsági beál-
lításokkal még egyáltalán nem 
vagyunk védettek a kellemetlen 
meglepetésektől. Ezért készítsünk 

saját biztonsági profi lt. Hogy meny-
nyire vagyunk készek ennek érde-
kében az internetezés élményét 
határok közé szorítani, magunknak 
kell eldönteni. Váltsunk az Eszközök/
Internet-beállítások.../Biztonság 
menüpontra. Kattintsunk a Szint 
beállítása gombra, és egy hosszú 
listát kapunk a különböző bizton-
sági beállításokból. A számos opció 
mindegyike több lehetőséget kínál. 
A következő tippek leírják a legfon-
tosabb beállításokat és hatásukat. 

ActiveX vezérlőelemek

A Biztonsági beállítások lista első 
öt eleme az ActiveX vezérlőelemekre 
vonatkozik. Ezek kicsi, hasznos prog-
ramok, amelyek egy weboldal behí-
vásakor az internetről letöltődnek, és 
a számítógépünkön végrehajtódnak. 
Sajnos a weben előfordulnak rossz-
akaratú ActiveX-elemek is, amelyek 
letöltéskor például törlik a merevle-
mezünket, vagy adatok után kém-
kednek a számítógépünkön. Ha ebből 
a szempontból biztosra akarunk 
menni, jelöljük be mind az öt ActiveX 
opciónál a Tiltást. Hátránya: mivel sok 
weblap muködik ActiveX-elemekkel, 
a jóindulatú ActiveX-elemek sem 
hajtódnak végre. Az ilyen fajta webol-
dalakat aztán csak korlátozottan, vagy 
egyáltalán nem tudjuk használni. 

Cookie-k

A Cookie-k (magyarítva: sütik) kis 
szövegfájlok, amelyeket egyes webol-
dalak a számítógépeinken tárolnak. 

Mikor újból felkeressük a weboldalt, 
az ki tudja olvasni a cookie-t, és pél-
dául felismeri, hogy jártunk már az 
oldalon. A cookie-k azonban kiválóan 
alkalmasak egy ügyfél online-szoká-
sainak kifi gyelésére is. Ha mindkét 
cookie-kra vonatkozó opciót letiltjuk, 
akkor nem kerül több új cookie a 
gépünkre. Ennél a beállításnál viszont 
az online bankszámlakezelésnél (de 
más hasznos webes tevékenységnél 
is) adódhatnak problémáink, mert 
sok hitelintézet cookie-kkal dolgozik 
a weben. 

Scriptek

Az ActiveX-hez hasonlóan a 
Scripting három opciójánál is kis 
programokról van szó, amelyek – az 
internetről letöltve – a gépünkön 
végrehajtódnak. Ha minden opciót 
letiltunk, akkor biztonságban va-
gyunk. Persze ezzel az értelmesen 
használható weboldalak számát is 
tovább csökkentjük. Összefoglalva: 
a biztonsági beállítások szigorítása 
nagy biztonságot eredményez, vi-
szont bizonyos szempontból erősen 
korlátozza az internethasználatot. 
Az átlagos internetezőnek, aki nem 
kószál állandóan hackeroldalakon, 
az általános szörfözéshez a köze-
pes biztonsági fokozat is elegendő 
lehet. 

A legújabb böngészőváltozatok

Internetes kirándulásainkhoz 
mindig az aktuális verziójú böngé-
szőt használjuk. A korábbi böngé-
szőverziók nem támogatják a leg-
újabb webszabványokat, általában 
lassabbak, kevésbé kényelmesek 
és gyakran jelentős biztonsági hi-
ányosságaik vannak, amelyeket az 
új változatokban már megoldottak. 
Az itt leírtak az Internet Explorer 
tippek az 5.5-ös vagy magasabb 
verzióra vonatkoznak (jelenleg a 
7-es verzió tölthető le a Microsoft 
weblapjáról). A verzióinformációt a 
főmenüben találjuk a Súgó/Névjegy 
alatt. A hosszú számnál az első két 
számjegyre fi gyeljünk. 

 Keressünk a weben!

Most néhány 
olyan internetes 

trükköt mutatunk 
be, amelyeket a profi  

hálójárók használnak. 
Ezekkel  a fogásokkal 

egyszerűbbé, 
gyorsabbá, 

biztonságosabbá, 
olcsóbbá 

tehetjük virtuális 
kalandozásainkat. 

Alkalmazásukkal mi 
magunk is lassan 

profi kká válhatunk.

mes logikai műveletekkel (ÉS/VAGY) 

akarunk jutni, kattintsunk megint 
a Következőre, egészen addig, míg 
az egész dokumentumot át nem fé-
sültük. Ekkor megjelenik az üzenet: 
a dokumentum keresése befejező-
dött. Hogy a keresés irányát lefelé 
vagy felfelé jelöljük meg, már csak 
ízlés dolga. 

meglepetésektől. Ezért készítsünk 

saját biztonsági profi lt. Hogy meny-
nyire vagyunk készek ennek érde-
kében az internetezés élményét 
határok közé szorítani, magunknak 
kell eldönteni. Váltsunk az Eszközök/
Internet-beállítások.../Biztonság 
menüpontra. Kattintsunk a Szint 
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Sokan megkérdezték már tőlem, hol élnék a legszívesebben. Azt hi-
szem, jól érzem magam a bőrömben, de ha mégis külföldi országot 
kellene választanom, Dél-Afrika, Thaiföld vagy Brazília jöhet szóba. 

Dél-Afrikában kiváló az éghajlat, nincs rekkenő hőség, mégis melegebb 
van, mint nálunk, a hőmérséklet ideális. Vannak gyönyörű, üde zöld he-
gyek, kellemes tengerpart, nyüzsgő nagyvárosok bevásárlóközpontokkal, 
szórakoztatónegyedekkel…

A természetvédelemnek itt nagy fi gyelmet szentelnek. Külön intézmé-
nyek foglalkoznak az állatokkal, fi gyelik szaporodásukat, viselkedésüket. Az 
elefántgazdálkodási osztály például kiszámítja, mennyi ormányost képes 
ellátni a rendelkezésükre álló terület, és ha túlszaporodnak, akkor megpró-
bálják eladni vagy elajándékozni őket. A szapora nőstények miatt mosta-
nában már vadászati engedélyeket is kiadnak, nemrég 200 állatot le kellett 
lőni, mert túlságosan sok növényt pusztítottak, és szűkült a többiek élette-
rük. Egyébként bármily meglepő, teljesen vadon Dél-Afrikában már csak 
egyetlen elefánt él, egy erdőben, a híres erdei elefántok utolsó példánya. 
De a Kruger nemzeti parkban is szabadnak érzi magát minden növényevő 
és ragadozó, hiszen több tízezer négyzetkilométer áll a rendelkezésükre.

A turisták vadregényes kalyibákban tölthetik az estéket, de a kunyhók 
légkondicionáltak, minibárral és színes tévével felszereltek. Kora hajnalban 
és délután vannak a vadlesek, amikor a luxusterepjárókban üldögélő kül-
földiek békésen fi gyelhetik, miként ejti el a villámgyors gepárd a gazellát. 

Afrika egyik legöregebb rezervátuma, a Hluhluwe immár 105 éves, a 
Zuluföld északi részén fekszik, 280 km-re Durbantől. Megtalálható itt az 
oroszlán, elefánt, orrszarvú és párduc mellett a zsiráf, gnú, vadkutya, zebra, 
rengeteg antilopféle és közel 350 fajta madár. A 96 000 hektáron, gyönyörű 
hegyvidéki környezetben található park kitűnő úthálózattal rendelkezik. 

A Dél-Afrika közvetlen szomszédságában fekvő királyságban, Szvázi-
földön törvény biztosítja az uralkodó és az arisztokrácia asszonyválasztási 
jogát. A birodalom összes lánya minden évben egyszer felvonul a legfőbb 
hatalmasságok előtt, akik kiválasztják a nekik legjobban tetsző hajado-
nokat. Mindez egy hatalmas ünnepség keretében zajlik, amikor is szinte 
egymást tapossák a fi atal lányok, hogy minél előbb a király és a hercegek 
színe elé járulhassanak.

Először az uralkodó választ magának asszonyt. Őfelsége azt is eldönt-
heti, hogy csak egy éjszakát szeretne, vagy feleségnek is jó lesz a hölgy. A 
szerencsés leányzót megszólítani sem kell, elég, ha a király lerakja eléje a 
pajzsát, és már mindenki tudja, hogy hamarosan mi következik. Az ural-
kodót követően az arisztokrácia tagjai választanak asszonyt a felvonulók 
közül. Egy lánynak óriási dicsőség akár egyetlen éjszakát is valamelyik 
nagyúrral vagy a királlyal tölteni. Ha ezt követően visszakerül a falujába, 
minden férfi  őt akarja majd megkaparintani, és nagy tisztelet övezi ezután. 
Szváziföld jelenlegi uralkodója, III. Mswati harminc év körüli fi atalember, 
úgyhogy a birodalom összes hajadonja róla álmodik.

Apjának, II. Mswatinak 126 felesége volt. Ez persze nem azt jelenti, hogy 
ennyi évig élt, hanem azt, hogy a nagy népi össztáncon kívül is választott 
magának asszonyt, amikor úgy hozta kedve. A szvázik rokonai, a shotók 
és a zuluk vezetőinek már nincsenek ilyen kiváltságai, ők tehénért, lóért, 
kecskéért és műszaki cikkekért veszik a feleséget.

Általában a folyóparton és a falu szélén állnak lesben, itt szemelik ki a 
leendő arát. Dolgukat megkönnyíti, hogy házasság előtt a szűz lányok nem 
takarják el a keblüket. Ha megvan a kiválasztott, már csak az apjával kell 
megegyezni az árban, amely régen 11 tehén volt, manapság lehet egy jó 
mobiltelefon is. 

A Dél-Afrikai Köztársaság közepén egy másik autonóm ország is találha-
tó. Ez Lesotho, amely államformájában is különbözik: ez ugyanis királyság! 
A csokoládénak elképesztő módon tudnak örülni a lesothói pásztorok. 
Szívük szerint biztosan egy európai édességgyárban dolgoznának, de hát 
úgy hozta a sors, hogy lovakat és teheneket őriznek az afrikai országban. A 
kicsiny királyság lakóinak többsége ezzel keresi a kenyerét, és a mai napig 
cserekereskedelmet folytatnak.

Sajtot adnak posztóért, cipőt vesznek túróért. A házukat tehéntrágyá-
ból építik. Amikor ez megszárad, olyan kemény, mint a beton. A padló 
szintén döngölt trágyából készül. Még a sütéshez-főzéshez is elengedhe-
tetlen a tehénürülék, ezzel tüzelnek, mivel kevés a környéken a fa. Egész 
Lesotho tulajdonképpen egy több mint ezer méter magasan elterülő 
hatalmas fennsík, óriási legelő, ahol mindig fúj a szél, és szinte harapni 
lehet a levegőt. A pásztoroknak alaposan fel kell öltözniük, hiszen hajnaltól 
napestig őrzik az állatokat, és még arra is ügyelniük kell, hogy a jóllakott 
tehenek bélműködése rendben legyen, különben leáll otthon az építkezés. 
A trágyát összegyűjtik, majd az asszonyok foltozzák belőle a házat, sütik 
rajta a kenyeret.

A lesothóiak imádnak ajándékot kapni. A turistákban leginkább azt 
szeretik, hogy csokoládét és cigarettát hoznak. A pénzt kevésbé értékelik, 
hiszen nem tudnak igazán mit kezdeni vele. Annyi látogató még nem ér-
kezik ide, hogy ez kizökkentse őket a mindennapokból. Este a tűz fényénél 
beszélgetnek, falatoznak, villany nincs. A házaknak többnyire csak egy 
nyílása van, így nem jön be a hideg, igaz, a fény sem.

A feleséget általában vásárolják, lovat vagy tehenet adnak érte. A me-
nyegzőt követően összeköltözik a család, az asszony neveli a gyerekeket, 
főz, fi gyel a háztartásra, és ő jár le a patakhoz is friss vízért. A férj pásztorko-
dik, és ez nagyjából az összes elfoglaltságát jelenti.

Persze mint a legtöbb afrikai országban, Lesotho fővárosa és környéke 
itt is más képet mutat. Vannak szállodák, reptér, élelmiszer-feldolgozó 
üzem, sőt kaszinót is nyitottak. 

K. R. R.

szórakoztatónegyedekkel…

Asszony
egy mobilért!
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Meg kell enned, amit eléd teszek!

A szüleidnek kötelessége gondoskodni 
rólad. Így például az étkezésedről is. De azt 
nem szabhatják meg, mit és mennyit eszel, 
egészen addig, míg kóros soványságról, 
bulémiáról vagy beteges hízásról nincs szó. 
Sok veszekedést spórolhatsz meg, ha meg-
mondod a szülőknek: tisztában vagy vele, 
mire van szükséged.

Lehetséges, hogy te cigiztél?!

Ha szüleid megtiltják, hogy dohányozz, 
nyilván azért teszik, mert aggódnak az egész-
ségedért. Hiszen bizonyított tény, hogy a 
dohányzás nemcsak a tüdőt, hanem a bőrt is 
borzasztóan károsítja. Így hát gondold meg, 
megéri-e neked ez a káros szenvedély.

Rontottál a suliban? Jó lesz, ha 
összeszeded magad…

Néha a szülők azt hiszik, hogy fenyítéssel és 
tiltásokkal megoldhatók ezek a dolgok. Persze 
ettől csak még rosszabb lesz. Ha a te szüleid is 
ilyenek, kérd meg őket, hogy segítsenek neked. 
Mondd el, hogy másnak is vannak ilyen gond-
jai. Esetleg együtt kéne tanulnod valakivel, 
vagy különórára járni. Valamelyik biztos segít.

Mit eszel ezeken a hülye fi úbandákon?!

Sok szülő teljes értetlenséggel áll azelőtt, 
ha gyermeke mindenét odaadná egy sztár au-
togramjáért, vagy ha faltól falig teleposzterezi 
a szobáját egy fi úegyüttes képeivel. De ebbe 
nem kéne, hogy beleszóljanak. Magyarázd el 
nekik, hogy milyen fontos az, hogy te magad 

alakítsd ki saját ízlésvilágod és hogy te döntsd 
el, mi tetszik neked. Persze itt is ajánlatos mér-
téket tartani. Esetleg hagyhatsz egy tenyérnyi 
üres helyet a falon.

– A lehetőség gyakran észrevehetetlen, mert 
kertésznadrágot visel, és sokszor munkának látszik.

– A legjobb mód, hogy álmaidat valóra váltsd: 
felébredni.

– Csinálj úgy, mintha boldog lennél, s az majd 
arra vezet, hogy boldog légy.
– A pesszimizmus időpocsékolás.

– Ezer mérföldnyi utazás is egy lépéssel kezdődik.

– Ha szeretnéd a szivárványt, az esőt is át kell 
vészelned.

– Semmi sem olyan ragályos, mint a lelkesedés.
– Nevess, és a világ nevet veled. Sírj, s egyedül 

sírsz.
– Amikor egy ajtó zárva van, egy másik kinyílik.

– A tudást csak akkor tudjuk megemészteni, ha jó 
étvággyal habzsoltuk.

Miért izzadunk egyáltalán?

Az izzadás nemcsak azért van, hogy eggyel több problémád le-
gyen az életben. Az izzadás hűt. Az apró cseppecskék elpárolognak 
a bőrödről, s közben csökken a test hőmérséklete. A verejték 99 szá-
zaléka víz, 1 százaléka só és salakanyag. Mindez a bőrön kicsapódva 
kezdetben szagtalan, ám a nedves felületen elszaporodnak a bakté-
riumok. A baktériumok pedig előállítják a bosszantóan kellemetlen 
szagokat. És persze mindig a legrosszabb pillanatban.

Kétféle izzadás

Kétféle verejtékmirigyünk van, s ezek különbözőféleképpen rea-
gálnak. Az egyik szinte csak vizet választ ki. Fő feladata a test hűtése, 
tehát akkor indul be, ha meleg van, ha sportolsz, ha táncolsz, szóval, 
ha felmelegedett a tested. A másik, amely olajos folyadékot termel, 
és szagosabb izzadást okoz, az érzelmek hatása alatt áll. Tehát ha 
ideges vagy, mert mondjuk felelsz, vagy zavarba jössz, mert leszólít 
a környék leghelyesebb fi úja, akkor több „illatot” állít elő a szerveze-
ted, mintha a tornateremben ugrálsz.

Mintás lámpa

Ráuntál már a meglévő éjjeli lám-
pádra? Felesleges újért könyö-

rögnöd a szüleidnek, esetleg megszá-
molni félretett pénzedet, hogy futja-e 
belőle másik lámpára. Egyszerűen és 
nagyszerűen megoldhatod a dolgot. 
Textilfestő tollal vagy fi lctollal rajzolj 
tetszés szerinti virágokat az egyszínű 
lámpaernyőre. Ha nem kedveled a 
virágmintát, találj ki helyette valami 
mást. Biztosan nem lesz nehéz, s már-
is kész lesz a vadonatúj lámpád!

Hányszor, de hányszor végződik a szüleiddel folytatott vitád 
ezekkel a szavakkal! Ugye nagyon sokszor azt érzed, neked csak 

kötelességeid vannak, s csak veszekedés vagy hosszantartó 
kunyerálás után éred el azt, amit szeretnél. A következő 

néhány Jó Pajtásban arról olvashatsz, hogyan lehet elkerülni az 
összetűzéseket.

Az izzadás

Mondatok, amelyeken érdemes elgondolkodni

Nekem semmit sem szabad?! (3.)
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Adai hírek
A Cseh Károly iskola ötödikesei babot és kukoricát csíráztatnak. 

Ezenkívül elkezdték gyűjteni a növényeket a herbáriumba. – Tóth 
Kalocsay Réka

Mihalek Nóra és Sziráki Réka, az 5. d osztály tanulói készülnek a 
magyar nyelvi versenyre. – Sziráki Réka

Tóth Kata, a 6. c osztály tanulója első helyezést ért el a történelem-
versenyen. – Kaszás Szabina

A fafaragó
A temerini Szent Rozália-templom új gyertyatartóit Szarvas Sándor 

készítette. Ennek kapcsán kerestem fel otthonában és beszélget-
tem el vele. Már kisgyerek korában is szépen rajzolt. Rajzai segítségé-
vel fából játékokat készített a gyerekeknek. 

– Az általános iskola befejezése után Újvidékre kerültem egy kiváló 
faszobrászhoz. Szótér Jánosnak hívták. Tőle tanultam meg a mester-
ség csínját-bínját. A fa megmunkálása bizony sok türelmet és energiát 
igényel – magyarázta. – A hatvanas évek folyamán sokan igényelték 
a bútordíszítést és a fafaragásokat. Akkoriban sokat dolgoztunk. 
Legkönnyebb megmunkálni a puha fát. Én mégis a diófával szeretek 
dolgozni, mert a mintázata egyedi. 

A műhely falain az általa készített tárgyak láthatók: képkeretek, 
tükrök, lámpák... Minden tárgy kézzel van faragva. Egy-egy mű elkészí-
tése sok időt igényel, ezért ez a munka ma már nem népszerű. Szarvas 
Sándor az egyetlen faszobrász Vajdaságban. Remélem még sokáig űzi 
ezt a szakmát és gyönyörködhetünk a műveiben.

Valkai Dávid, 7. osztály
Kókai Imre iskola, Temerin

Ez is egy megoldás!
Egy napon nézeteltérés támadt iskolánkban a szerb és a magyar ta-

nulók között. Noémi, az iskola pszichológusa megbeszélést tartott a 
diákokkal, melynek célja az volt, hogy megoldják a problémákat, amelyek 
a két nemzetiség között felmerültek. 

Egymás jobb megismerése és a barátkozás érdekében az egyik szerb 
ajkú fiú focimérkőzést ajánlott, amit mindenki helyeselt. Másnap össze 
kellett állítani egy 24 fős listát azokról, akik focizni szeretnének. Ez azt 
jelentette, hogy négy csapatban 6-6 játékos játszik majd. Hétfőn há-
romnegyed 5-re beszéltük meg a mérkőzés időpontját. Aznap mindenki 
eljött. A meccs érdekessége az volt, hogy teljes sötétség borult a pályára, 
de minket ez nem zavart, sőt érdekesnek találtuk. A meccs után szerbek, 
magyarok együtt beszélgettek. Később Noémi csapatképeket készített, 
majd azt mondta, hogy menjünk be az iskola folyosójára és várjunk ott. 
Nemsokára egy nagy kancsó üdítővel tért vissza. Míg kortyolgattuk az 
italt, megbeszéltük a meccs gólhelyzeteit és jókat nevetgéltünk. 

Amióta ezt a mérkőzést lejátszottuk, nincs nézeteltérés közöttünk, és 
remélem, ez így is marad.

Faragó Attila, 8. osztály
Samu Mihály iskola, Péterréve

Könyvajánló
Martonosi Máté kérését teljesítve ízelítőt közlünk a Fórum könyvki-

adó kiadványaiból. Főleg azokat a könyveket soroljuk fel, amelyek 
felkelthetik a mi olvasóink érdeklődését. A lista végén megtaláljátok a 
kiadó elérhetőségeit is: telefonon, levélben, faxon vagy e-mailben lehet 
könyvet rendelni. Íme tehát néhány könyvcím:

Mirnics Zsuzsa: Mesevirág (220 dinár)
Bence Erika: Ibolya utca (270 dinár)
Deák Ferenc: Rétegek (440 dinár)
Németh István: Hegyalja utca (330 dinár)
Molnár Rózsa Mária: Cirkusz a dzsungelben (440 dinár)
Juhász Erzsébet: A régi ház (220 dinár)
Nagy Zsuzsa: Esetem a teliholddal (gyermekversek – 270 dinár)
Németh István: Kékkő lovaknak (432 dinár)
Podolszki József: Törpedél (gyermekversek – 270 dinár)

Forum Könyvkiadó, 21000 Novi Sad, Vojvode Mišića 1.
Tel./fax: 021/457-216, e-mail: forumkk@eunet.yu

Régi élet a tanyán
December egy csendes, borongós napján meglátogattam Deák Lász-

lót, 64 éves nagyapámat. Bementünk a szobába és a pattogó tűz 
mellett mesélni kezdett gyermekkoráról. 

– Az ötvenes években tanyán éltünk a nagyszüleimmel, szüleimmel 
és nagybátyám családjával. Iskolába gyalog jártunk, ha fújt, ha esett 
megtettük a hat-hét kilométert. Elsős koromban papírtáskában vittem 
a szivacsot, palavesszőt, táblát, az ábécés könyvet és az uzsonnát, ami 
legtöbbször zsíros, lekváros vagy vajas kenyér volt. Új lábbelit ritkán vet-
tek nekünk, ezért apám legénykori csizmájában kellett szégyenkeznem. 
Sajnos csak öt osztályt járhattam, mert segítenem kellett otthon. Télen a 
tanyán mindenki fél 6-kor kelt. A férfiak égő viharlámpával a kezükben az 
istállóba vették útjukat. Először abrakoltunk, majd az aljat takarítottuk ki. 
A trágya helyére friss szalmát tettünk. Az előző napi kukoricaszárral, amit 
a jászolból szedtünk ki, begyújtottak a kemencébe. Akkor jött anyám a 
zsétárral és a fejőszékkel. Milyen jó is volt, amikor a kisbögrémbe kaptam 
a habos tejet és a ropogós lángost reggelire – emlékezett a tata. 

Hornyik Anna, 7. osztály
Kókai Imre iskola, Temerin

Az én Újvidékem
Kedves Tina!
Hallottam a Melnbourne-ben megtartott országos teniszbajnok-

ságról és arról is, hogy nagy sikert arattál, hiszen első helyet elérni nem 
semmi. Írtad, hogy Adelaide a sport városa és a leveleidből is kiderül, 
hogy egész Ausztráliában a fehér sport igen nagy szerepet játszik min-
den tini életében. Mi a barátnőimmel inkább a balettet, a zeneiskolát, 
a színészetet és hasonló művészi dolgokat kedvelünk. Ezért azt mond-
hatom, hogy Újvidéket a művészet uralja. Városunk három színházzal 
büszkélkedhet és rengeteg sikeres előadással. Jómagam is tagja va-
gyok az Újvidéki Színháznál működő Diákszínpadnak, ezért még job-
ban ismerem a színpad bűvöletét. Sokat írtál arról is, hogy Ausztrália 
kincsei a napsütötte tengerpart és az állandó nyár. Újvidéken a Duna 
folyó és a mellette lévő strand nyújtja nekünk a nyári szórakozást.

Pár nap kutatás után sikerült összegyűjtenem egyet s mást a há-
rom színházról. Az Újvidéki Színház első előadását 1974-ben láthatta a 
nagyközönség. 1985-től önálló épület, a valamikori Ben Akiba Színház 
lett a magyar társulat székhelye. Két teremben nézhetjük az érdekes-
nél érdekesebb színdarabokat. Szinte minden magyar újvidéki lakos 
szívesen jár színházba. Más vajdasági helységekből is örömmel láto-
gatnak el ide, hogy megtekintsék a különféle előadásokat. 

1861 júliusában megalapították a Szerb Nemzeti Színházat. Ma ott 
drámák, operák, balettek vannak műsoron. Számos koncertet és más 
rendezvényt is ebben az épületben tartanak. 

Az Iúsági Színház a roppant érdekes gyermekelőadásokon kívül a 
bábjátékokról is ismert. Az első bábjátékot 1831-ben vitték színre. 

Remélem rövid beszámolómmal kissé közelebb varázsoltam 
hozzád a színházaink világát, és meggyőztelek arról, hogy Újvidék va-
lóban a kultúra és a művészetek városa. Néha talán mindannyian úgy 
érezzük, hogy inkább a világ másik végén sütkéreznénk a napfényes 
tengerparton, vagy szánnal suhannánk le sebesen a magas hegytető-
ről, de mindegyik városnak megvan a maga kincse és büszkesége. Az 
én kincsem az én Újvidékem.

Üdvözöl: Mónika
Pavlov Mónika, 6. osztály

Petőfi Sándor iskola, Újvidék
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Tudsz tanulni
a hibáidból?

Értékelés
0 és 8 pont között: AZ ÖNKRITIKUS
Sokat gondolkodsz, mielőtt bármibe is 

belevágsz. Tanulsz a hibáidból, tudatosan 
és intelligensen. A megfontoltság és az 
osztálytársaiddal való együttműködés az 
erősségeid közé tartozik. Vigyázat: hajla-
mos vagy rá, hogy kételkedj önmagadban! 
Az első gondolatod sokszor a legjobb. Hall-
gass az ösztöneidre és a megérzéseidre, 
anélkül, hogy előtte sokáig töprengenél!

9 és 19 pont között: AZ ÉRTELMES
Kevés dolog van, amit megbántál az 

életedben. Ritkán tévedsz, ám ha mégis, 
rögtön válsághelyzetben érzed magad. 
Ilyenkor szükséged van a barátnődre/
barátodra, hogy talpra tudj állni. Vigyázz, 
előbb-utóbb képtelen leszel egyedül boldo-
gulni! Mielőtt döntesz, írd le a gondolataid! 
Így később jobban átlátod majd a miérte-
ket és megtanulod kezelni a problémákat.

20 és 28 pont között: A JÓHISZEMŰ
Hiszel abban, hogy az emberek 

alapvetően jók. Gyakran nézed rózsaszín 
szemüvegen keresztül a világot, így mindig 
ugyanazokat a hibákat követed el. Az 
emberek, a barátaid és az osztálytársaid 
ezt olykor kihasználják – bár ettől te 
szenvedsz a legjobban. Hagyj magadnak 
időt, mielőtt döntenél. Mérlegeld, mi szól a 
helyzet mellett, és mi ellene.

Hányszor kell 
elkövetni ugyanazt 
a hibát, amíg végre 

tanulunk belőle? Már 
az első alkalom után 

képes vagy változtatni, 
vagy többször is neki 

kell futnod? A teszt 
segít, hogy jobban 

kezeld a nehéz 
helyzeteket.

1. Szívesen fejtesz keresztrejtvényt?
a) Persze! Alig tudom abbahagyni. (0)
b) Nem, mert ha valamit nem tudok, butának érzem magam. (4)
c) Néha, de néhány dolgot csak segítséggel tudok megválaszolni. (2)

2. Ha az életed grafi konon kellene ábrázolnod, milyen ábrát választanál?
a) Egy egyenes vonalat. (4)
b) Egy hullámos vonalat, nagy magasságokkal és mélységekkel. (2)
c) Egy egyenes vonalat, amely állandóan csak emelkedik. (0)

3. Mi idegesít a leginkább?
a) Az unalom és a rutin. (0)
b) Az egyedüllét. (2)
c) Ha valaki megbánt vagy becsap. (4)

4.  Édesanyád kétévente átrendezi a szobád, és átfesti a falakat. Mit szólsz ehhez?
a) Szörnyű! Utálom a káoszt. (4)
b) Remek! Megújul tőle a szobám. (0)
c) Ha már készen van, akkor tetszik. (2)

5.  A legjobb barátod/barátnőd egyest kapott a dolgozatára. Hogyan reagálsz?
a) Mától kezdve rendszeresen tanulok vele. (0)
b) Annyira sajnálom! A saját egyesem jut az eszembe. (2)
c) Biztosan a tanár volt a hibás. (4)

6.  A legjobb barátnőd/barátod közli, hogy az új nadrágod nem áll a legjobban. 
Mit válaszolsz?
a) Kár! Melyik fazon lenne előnyösebb? (2)
b) Köszi az őszinteséget, holnaptól ismét sportolok! (0)
c) Hogy mondhatsz ilyet? Azt hittem, a barátnőm/barátom vagy! (4)

7.  Az egyik barátnődnek/barátodnak már sokadik éve segítesz a tanulásban. 
Őszintén, mit gondolsz?
a) Ő is mindig segít nekem. (2)
b)  Ez az utolsó alkalom, hogy segítek! Innentől kezdve nem hagyom, hogy 

kihasználjon. (0)
c) Nem probléma, ha megint segítenem kell, hiszen ez a barátság lényege. (4)

PONTOZÁS

Figyelmesen add össze a bekarikázott válaszok után található pontértékeket.
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„Kedves Bizalmas sorok!
Harmadikos korom óta veszem a Jó Pajtást. Az idén 

fedeztem fel, hogy milyen jó tanácsok vannak a 
Bizalmas sorokban. Mivel nekem is van egy nagy 
problémám, hosszú tépelődés után, a barátnőm 
rábeszélésére, írtam meg a levelem. Nagyon 
szeretek egy fi út. A gondom az, hogy ő most 

nyolcadikos, én pedig negyedikes vagyok. 
Nem tudom, hogyan mondjam meg neki, hogy 

szeretem. Valentin-napon küldtem neki lapot, de 
nem írtam oda, kitől van. Azt mondják, sok lapot 

kapott a lányoktól. Ha ránézek, elfordítja a fejét. Az én apukám 
ismeri az övét, és nem lenne nehéz dolog ezt kihasználni. De nem 
merem. Amikor az iskolában vagyok, úgy érzem, majdnem kiugrik a 
szívem a szerelemtől. Amikor hazamegyek, és nem látom, elmúlik ez az 
érzés, és dühöngök magamon. Ilyenkor felteszem magamnak a kérdést, 
hogy szeretem-e még. Kérlek, segíts! Hívjam meg a szülinapomra? Mi 
lesz, ha elutasít?

A. M.”
Válasz:
Kedves A. M.!
Örülök neki, hogy rendszeresen olvasod a lapot és felfedezted a Bizal-

mas sorokat is. Hogy miért csak most láttad meg? Azért, mert most kezde-
nek érdekelni ezek a „szerelmi” dolgok, és a fi gyelmed szinte önkéntelenül 
is ráterelődik az ilyen témákra. Mikor nagyon éhesek vagyunk a környe-
zetünkben lépten-nyomon  ennivalót látunk, megérezzük már messziről 
az illatát stb. Így van ez a szerelemmel is. Remélem továbbra is rendszeres 
olvasónk leszel! Ami a problémádat illeti, én a te helyedben ebben a pilla-
natban nem tennék semmit sem. Élvezném az iskolában jelentkező érzést. 
Miért ne tegyél semmit sem? Azért, mert a fi ú nemsokára elhagyja az isko-
lát, középiskolás lesz, és szinte nem is fogtok találkozni. Ha hiszed, ha nem, 
most még túl nagy a korkülönbség köztetek, és biztos, még ha tetszel is 
neki, nem fog kezdeményezni. Úgy látszik nagyon  népszerű személy lehet, 
ha olyan sok Valentin-napi üdvözlőlapot kapott, és válogathat a hozzá  
korban, gondolkodásban, az érdeklődési körben közelebb álló lányok 
között. Pl. gondoltál-e arra, hogy miről beszélgetnétek, ha együtt len-
nétek? Az iskoláról? A te barátaidról, akik számára nem érdekesek? Vagy 
a zenéről? Olvasmányokról? Ugye, nem sok közös dolgot találsz. Ezért 
barátkozzál a veled egykorúakkal! Nemsokára azt fogod látni, hogy még 
több fi ún akad meg a szemed, és irántad is jobban fognak érdeklődni a 
fi úk. A te időd még csak ezután jön el! Csak legyél türelmes önmagaddal.

„Kedves Bori Mária!
Nem tudom, hogy mit tegyek. Van egy fi ú, aki ál-

landóan néz, mosolyog rám, de nem tudom, miért 
teszi ezt. Azért-e, mert tudja, hogy tetszik nekem, 
és azzal akar fölvágni, hogy a mosolyával hódítja 
a csajokat, vagy tényleg tetszem neki? Talán most 
már nem is tudja, melyik lányba szerelemes! Kérem 

segítsen, hogy megtudjam hányadán állok vele! 
13,14…”

Válasz:
Kedves 13, 14!

Hát ez a tiniélet, tinikor igencsak összekuszált! Egy kicsit nehéz össze-
szedni a szálakat, különösen akkor, ha nem közöltél velünk sok mindent: 
mióta ismered a fi út, hol szoktatok találkozni, mikor szokott nézni és mo-
solyogni rád stb., stb.

Föltételezem, hogy mind a ketten ugyanabba az általános iskolába jár-
tok, és a szemezés és a mosolygás a szünetekben, az iskola előtt vagy után 
történik. Tudnod kell, hogy a jelek, amelyeket a fi ú küld, a szimpátia, a von-
zódás jelei közé tartoznak. Ha neked is tetszik a fi ú, egyszerűen mosolyogj 
vissza rá, keresd te is a tekintetét. Legközelebb köszönj neki, ismerkedjél 
meg vele. Ha te tetszel neki, akkor biztosan örülni fog, hogy választ kap 

a mosolyával föltett kérdésre. Mindenesetre legyél óvatos, nem jó, ha túl 
rámenősen közeledsz hozzá. Nem sokan szeretik a rámenős embereket. 
Várd ki, hogy a te visszamosolygásod és köszönésed után ő tegye meg a 
következő lépést. 

„Kedves Bizalma sorok!
Van egy fi ú az osztályomban, aki állandóan üldöz a sze-
relmével. Nagyon fura alak, fél fejjel alacsonyabb nálam, 
sőt fi atalabb is. Azt szeretné, ha járnánk, de nekem ez az 
ötlet nem tetszik! Mi tegyek? Rúgjam ki? Kérlek, segíts! 

Chipsi”
Válasz:

Kedves Chipsi!
Nincs min tépelődnöd, nagyon is tiszta a dolog. A fi ú sze-

retne veled járni, neked nem tetszik, te nem akarsz vele járni. 
Döntöttél. Hogy a fi ú miért nem tetszik, ez más lapra tartozik. Az, 

hogy gondolkodtál a dolgon, jelzi, hogy mérlegelted, hogyan néznétek ki 
együtt. Ha csak a magassága miatt dobod, de máskülönben tetszik, gon-
dolj arra, lehet, hogy nemsokára már ő fog lenézni rád. Szóval, döntöttél, 
hogy NEM. Csak még a fi únak kell megmondanod, hogy ne várjon tőled 
semmit sem, barátként viszont, ha akarja, számíthat rád. A döntésedet 
semmi esetre sem az egész osztály füle hallatára közöld vele. Tudod te is, 
milyenek az emberek. Szeretik a másiknak megenni a lelkét a piszkálódás-
sal. Adj neki esélyt, hogy ne a nagy nyilvánosság előtt kelljen kimutatnia 
csalódottságát, fájdalmát az elutasítás miatt, hogy ne kelljen önvédelem-
ből veled csúnyán viselkednie. Arra gondolj, hogy mi lenne, ha te lennél 
az ő helyében, és neked mondanák meg, hogy nem rúghatsz labdába. Ha 
továbbra is üldöz a közeledésével, egyszerűen tegyél úgy, mintha ott sem 
lenne. Ha látja, hogy nem ébreszt benned semmilyen érzelmi reakciót, 
tovább fog állni egy házzal, és nemsokára másnak udvarol majd.

„Kedves Bori Mária!
Én egy 13 éves lány vagyok, és nagyon nagy a gon-

dom. Le szeretnék fogyni 6 kilót, de nagyon gyor-
san. Melyik diéta lenne számomra a legjobb?! 
Annyi fajta van az újságokban, hogy nem tudom 
eldönteni, melyikbe fogjak. Nagyon boldogtalan 
vagyok!

Jo-jo”

Válasz:
Kedves Jo-jo!

Nagyon is megértem a gondjaidat, mert tapasztalatból 
tudom, milyen nehéz leadni a nem kívánt kilóinkat! És néha túlzásba is 
visszük ezt a harcot. Úgy látszik, nagyon is sokat olvasol  a diétákról, hisz 
nem jutott volna eszedbe ez a jelige. Akik állandó harcban vannak a kilóik-
kal, szembesülnek a „jo-jo- eff ektussal”, azzal, hogy a gyorsan leadott kilók 
a drasztikus csodadiéta befejezésével hamar visszajönnek, és ráadásul 
még rárakódik néhány kilóval több. Ezért is, és azért mert csak 13 éves 
vagy, ne fogjál bele semmilyen csodadiétába, hisz a tested még csak most 
fog megváltozni. Mindenképpen vigyáznod kell arra, hogy hogyan étkezel: 
nem ajánlatos a sós rágcsálnivalók, kekszek, kólák, édesített szörpök, zsíros 
péksütemények stb. fogyasztása. Ehelyett fogyasszál uzsonnára gyümöl-
csöt, otthon elkészített salátákkal dúsított szendvicset. Főtt és gyorsan sült 
húsokat (kechup és mártások nélkül), nyers és párolt zöldségeket, teljes 
kiőrlésű lisztből készült kenyeret és péksüteményeket, hébe-hóba csokit. 
Még a kedvenc süteményedet is eheted, csak ne vidd túlzásba! Mindehhez 
még mozogj is, rendszeresen tornázz, az iskolában a tornaórán és otthon 
is. Kerékpározz, rollerezz, fuss! Iratkozz be a legközelebbi tánciskolába, 
mert ott, amellett, hogy mozogsz, még ismerkedhetsz is. Ha kitartó vagy 
és türelmes önmagaddal, az eredmény sem marad el!

Válaszol: Bori Mária pszichológus

„Kedves Bizalmas sorok!

Nem tudom, hogyan mondjam meg neki, hogy 
szeretem. Valentin-napon küldtem neki lapot, de 

„Kedves Bori Mária!

Kedves Jo-jo!
„Kedves Bori Mária!

Nem tudom, hogy mit tegyek. Van egy fi ú, aki ál-

segítsen, hogy megtudjam hányadán állok vele! 

Válasz:
Kedves 13, 14!

problémám, hosszú tépelődés után, a barátnőm 
rábeszélésére, írtam meg a levelem. Nagyon 

merem. Amikor az iskolában vagyok, úgy érzem, majdnem kiugrik a 
szívem a szerelemtől. Amikor hazamegyek, és nem látom, elmúlik ez az 

„Kedves Bizalma sorok!
Van egy fi ú az osztályomban, aki állandóan üldöz a sze-
relmével. Nagyon fura alak, fél fejjel alacsonyabb nálam, 
sőt fi atalabb is. Azt szeretné, ha járnánk, de nekem ez az 

Válasz:

Nincs min tépelődnöd, nagyon is tiszta a dolog. A fi ú sze-
retne veled járni, neked nem tetszik, te nem akarsz vele járni. 
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Hosszú volt az út a tenger felett. Hosszú és veszedelmes, 
hideg éjszakai szelek süvöltöttek, kegyetlen vihar verte 
széjjel a gólyacsapatot, a tengerparton gonosz emberek 

hálóval akarták összefogni a fáradt vándorokat. De a gólyák leg-
többje megfeszítette erejét, megkereste a csapatot és repült-repült 
hazafelé.

Idres és Bodros, a tapasztalt, öreg gólyapár már maga sem szá-
molta, hányadszor tekinti végig életében a tengerek hullámhátát, 
hányadszor lesi oda- meg visszarepültében a part biztató szikláit, 
és hányadszor kémlel széjjel az ellebegő táj felett.

Fáradtan, de lankadatlan szárnycsapásokkal keresték a régi ott-
hont, a régi fészket.

– Vajon nem verte le a vihar vagy a rossz szomszédgyerek, aki 
mindig kővel dobálózott? – kérdezte Bodros

– Emlékszel? – vette át a szót Idres, és végignézett a nyárfaerdő 
felett. – Micsoda szép lakodalom volt a nyáron? Ott lenn az udva-
ron. Fehérben a menyasszony… és reggelig szólt a zene.

– Még a gólyákat is megvendégelték! – emlékezett Bodros. 
Idres büszkén nézett rá.
– Gólyákat? Egyedül te mertél odalépegetni! Még meg is itattak 

egy magas nyakú vödörből. Meg is tapsoltak és jól tartottak apró-
süteménnyel.

– Így volt! Bár jobban örültem volna békapecsenyének vagy 
csigapörköltnek, de hát az emberek nem tudják, mi a jó!

Feltűnt alattuk az ismerős falu, az ismerős udvar, az udvar végén 
a jegenye. Az ő jegenyéjük. Rajta a fészek. Bizony megviselte a tél, 
meg a csókák, akik beleköltöztek. De amint Idres és Bodros megje-
lent a jegenye fölött, a csókanépség hangos feleseléssel menekült 
ki a fészekből. 

– Megjöttek a gólyáink! – mondogatták egymásnak a ház lakói. 
Kiszaladt a konyhából a kedves, idős gazdaasszony és leánya, aki 
olyan szép menyasszony volt a nyáron. Kezében egy aprócska gyer-
meket tartott, aki életében először láthatott volna gólyát, de most 
éppen békésen aludt.

– Isten hozott, kedves gólyák! – integettek fel, csak úgy hang 
nélkül, hogy a gyerek álmát ne zavarják. Az édesanya óvatosan 
a nagy bodzabokor árnyékába húzta a gyerek bölcsőjét és bele-
fektette az apróságot. Egy pillanatig nézte, aztán lábujjhegyen 
visszament a konyhába.

Kis idő múlva különös hangra lett fi gyelmes. Kisietett, óvatosan 
a gyerekhez lépett és látta, hogy az apró emberke ébren van. Éb-
ren van és mosolyog. Kezével pedig egy különös csörgőt rázogat. 
Az édesanya körülnézett, vajon honnan kerülhetett a bölcsőbe a 
furcsa holmi. De a kertben teljes volt a nyugalom, csak odébb, a 
ház végénél állt féllábon, mozdulatlanul a gólya. Ahogy már évek 
óta szokta.

„Különös!” – gondolta, óvatosan kivette a csörgőt a gyerek 
kezéből, de mert a csöppség sírni kezdett, visszaadta. A baba el-
hallgatott és mosolyogva ütögette a könnyű, üres növényszárat, 
amelyben apró magvak zörögtek.

– Anyám, maga tette a bölcsőbe ezt a csodacsörgőt? – kérdezte 
a konyhában sürgölődő nagymamát.

De ő nagy szemeket meresztett:
– Csörgőt? Nem én!

Azt gondolták, talán az édesapa akarta meglepni a családot a 
különös ajándékkal. Este megkérdezték, de ő sem tudott róla. Ami-
kor a baba már aludt, együtt vizsgálgatták a csörgőt, az édesapa a 
fejét csóválta:

– De még a boltban sem láttam hasonlót!
Ezen az éjjelen a gólyák boldogan aludtak fészkükön, a jegenyék 

ismerős hangja suhogott körülöttük. A közeli tóról odahallatszott a 
békakuruttyolás. Izmaikban még ott érezték a rengeteg repülést a 
tengeren keresztül, a hőséget és a viharokat, de ott az otthon biz-
tató nyugalmát is.

– Így van ez! Egyik évben lakodalom, a másikban keresztelő! 
– mondogatta Bodros és hosszan bólogatott.

– Gyerünk vadászni! Majd a tojásokon pihenhetünk! – serkentet-
te Idres a párját és elrepültek a tó felé.

Szép, napos délelőtt volt, a baba a bölcsőben feküdt, mellette a 
titokzatos csörgő, amelyben táncoltak-zenéltek a kemény magvak, 
amint a gyerek apró kezecskéjével ütögette. Aztán egyszerre külö-
nös, gurgulázó hangot hallottak, halk apró nevetést.

A gyerek édesanyja kiszaladt, a nagymama pedig úgy állt az 
ajtóban, mint aki a csodálkozástól mozdulni sem tud. A kisgyermek 
kezében fából faragott, fekete baba volt, szeme helyén két piros 
drágakő, a haja fűből kötve és lengedezett a könnyű szélben. 

A fi atalasszony látta a babát, látta a saját babája örömét – és 
nem látott semmit. A kertben csend és nyugalom volt, fűszál sem 
mozdult, csak távolról hallatszott oda a tóra leereszkedő gólyák 
kelepelése.

A gyerek apró kezével simogatta a csinos kis fekete játékbabát 
és mosolygott, mint aki valami nagy titkot ismer.

– Anyám! Hát látott már ilyet? – kérdezte csodálkozva a mama 
a nagymamát. Ő megcsóválta a fejét, elfordult és csak halkan mor-
mogta:

– Ha te tudnád, amit én láttam! És vajon igazán láttam?
Lukáts János

Jaksics Ferenc illusztrációja

 Gólyahozta 
mese
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Előfordul, hogy főtt tojást is beteszünk 
a hűtőszekrénybe. Néha összeté-

veszthetjük a nyerssel.
Most kiveszünk két tojást. Kívülről 

semmi sem árulja el, hogy melyik a nyers 
és melyik a főtt.

Hogyan lehet eldönteni anélkül, hogy 
feltörnénk? (Rázni nem szabad!)

Mindkét tojással pörgető kísérletet 
végzünk.

Pörgessük meg a sima asztallapon 
az egyik tojást, majd érintsük meg egy 

pillanatra és állítsuk meg. Gyorsan elvesz-
szük az ujjunkat: ha a tojás tovább pörög, 
akkor nyers. Ha az érintés után megáll, 
akkor főtt.

Magyarázat:
A tojás pörgetésekor mozgásba jön a 

belseje is. A nyers tojás belseje a pillanatnyi 
megállás után is tovább mozog, így tovább 
pörgeti a tojást.

A főtt tojás kemény belseje a héjával 
együtt megáll.

(Szemfüles)

A szólást a határozatlanság, a bizonytalanság, a jellegtelenség kifejezésére szoktuk 
használni, akárcsak a se hideg, se meleg szólást.

A Se hús, se hal a katolikus egyházi életből származik. Azzal van kapcsolatban, hogy 
az olyan böjti napokon, amikor a vallási rendelkezés tiltja a húsevést, halat szabad enni. A 
böjti étrend szempontjából tehát a hús és a hal egymás ellentéte, mivel az egyik bizonyos 
napokon tiltott étel, a másik ellenben ugyanazokon a napokon szabadon fogyasztható. 
Ami tehát se hús, se hal, az nem számítható határozottan sem a tiltott, sem a megenge-
dett ételek közé, tehát nincs határozott jellege, tágabb értelemben, bizonytalan, határo-
zatlan, jellegtelen dolog.

Az emberiség történelme során számos 
módszert és eszközt használt az idő méré-

sére. Először az árnyék hosszából napórával ál-
lapították meg az időt. A napórát Mezopotámi-
ában és Görögországban egyaránt használták. 
Éjjel meg borús időben persze a napóra nem 
működött, és ez vezetett a homokóra, valamint 
a vízóra megszerkesztéséhez. Ez utóbbi egyik 
formája egy tölcsér alakú edény volt, amelyből 
víz csepegett, a feltüntetett beosztáson a víz 
állása szerint olvasták le az időt. Időmérésre 
szolgált egy óraszobor is Platón kertjében, 
amelynek készítéséhez szintén a vízórát vették 
alapul. Egy edénybe víz csepegett, s mikor a 

víz felgyülemlett, a kiszorított levegő sípoló 
hangjával jelezte az időt.

Igen érdekes lehetett az úgynevezett Hérak-
lész-óra is, amelyen a leírások szerint tizenkét 
ajtó jelezte az éjszaka tizenkét óráját. Lámpa 
világította meg a megfelelő óra ajtaját, nappal 
pedig Héliosz, a Nap megszemélyesítője pálcá-
val mutatott arra az ajtócskára, amelynek ütött 
az órája. Ilyenkor a megfelelő ajtón nyomban 
kilépett Héraklész, tizenkét hőstette egyikének 
jelképével. A tömjénes időmérőt legelőször a 
buddhista templomokban használták: lassú, 
egyenletes ütemben égő tömjénpálcán jelzé-
sek mutatták az órát. Nem volt érdektelen a 
tömjénes ébresztőóra sem. Párhuzamos töm-
jénpálcákon két nehezékkel ellátott vékony 
zsineget „fektettek” keresztül, amikor a pálca a 
zsinegig izzott, s azt elégette, a rákötött golyók 
olyan csörömpöléssel estek egy tálcára, hogy a 
legmélyebben alvót is felriasztották.

Ami az időjelzés további fejlődését illeti: a 
hűbéri társadalom korában jelentek meg az 
első toronyórák. Igen híres és érdekes volt a 
franciaországi clunyi kolostornak a 14. század 

közepén felszerelt toronyórája. Az első zsebórát 
1505-ben Henlein német mester készítette, for-
mája után „nürnbergi tojás”-nak nevezték. Az 
ingaóra csak később, 1673-ban jelent meg.

(T–z)

Játsszunk mást!
Csalogató

A játékosok egymással szemben állnak fel, egy 
sorban, egyenlő létszámú csoportokban. Az egyik 
sor játékosai mellmagasságba emelve előrenyújtják 
a kezüket, tenyerükkel fölfelé. A másik csapatból 
egy játékos, a csalogató átmegy hozzájuk és egy kis 
cselezgetés után ráüt az egyik tenyerére, aztán uzs-
gyi rohan vissza a helyére. Akit megütött, üldözőbe 
veszi és megpróbálja elfogni őt. Ha sikerül, hazavi-
heti fogolynak, ha nem, ő lesz a fogoly a csalogató 
csapatában. Aztán a másik csapat küld csalogatót és 
így tovább.

Az a csapat a győztes, aki több foglyot tudott 
ejteni. Fontos szabály, hogy nem lehet mindig csak 
a legjobb futót küldeni csalogatni, mindenkire sort 
kell keríteni!

Libafogó

A fogó nem foghatja meg azt a játékost, aki 
féllábon áll, mint egy liba, két kezét szorosan maga 
mellett tartva. A fogó persze odamehet a libához, 
megpróbálhatja elhúzni a kezét. Ha a liba közben 
leteszi a másik lábát, vagy engedi felhúzni a kezét, ő 
lesz a fogó. Ha kiállja a próbát, akkor a fogó másokat 
kergethet tovább. Ha valaki nagyon ügyes, a libaál-
lásból is megszökhet a fogó elől.

Az órák őskora

Nyers tojás vagy főtt tojás?

Szólásmagyarázat

Se hús, se hal



Jó
 P

aj
tá

s
28

Jó
 P

aj
tá

s
29

Skandináv rejtvény (9.)
Ez alkalommal egy karikatúra szövegét kell megfejtenetek.

Amint látjátok, a rajz a mai dátumhoz kapcsolódik.

Berakós rejtvény

Betűrejtvények
1

GUC
2

H
SZ

3

SZ
R

4

N
T

2

1

SVÉD-
ORSZÁG

LEHAJTJA

ASSZONY-
NÉVKÉPZŐ

ITTRIUM

ÉSZAK

AUSZTRIA
ÁRADAT

GRAMM

NŐVÉR 
KÖZEPE

ERDŐ
PÉTER

OLASZ-
ORSZÁG

„S”

FÉL
TATA

INALNI 
KEZD

ALVÁSRA 
BIZTATÓ 

SZÓ
MAGAM

GION 
NÁNDOR 
REGÉNYE

GY

MÁLTA NORD TARAJOS... MÓKUS

MEGÁLLA-
PÍTÁ

A SÚLYÁT

SÜTŐ 
NÉPIESEN

NITROGÉN

FESZÍTŐ-
ESZKÖZ
KEVERT 
UGYAN

KÉVE BETŰI

TISZA 
KÁLMÁN

NÉVTELEN 
NÉVJELE

50
KELETI

NŐI NÉV

FÉNYES 
SELYEM 

FORDÍTVA
CSÚF

KUTYA 
ELEJE

RENEGÁT 
(ÉK. F.)

KORSZAK
ÉGNI KEZD

LENG

MÉZELŐ 
ROVAR

KUTYAFAJTA

EGY

A BÚTOR 
ELLENSÉGE

MÁTKA

EGY, 
OLASZUL

JÓ
MODOR

MAGAM

A 3. 
SZEMÉLY

GONDOZ

A SZÍNÉSZ 
TESZI

DÉL

ILLÉS BÉLA

TANÍTÁS LÁTCSŐ

SZ

– Miért repülnek a madarak melegebb égtájra?
– ... 
Ha érdekel a válasz, megtudod, ha berakod a meg-

adott szavakat, betűcsoportokat a rácsba.

Kétbetűsek: AD, AR, ÁG, EL, EN, HP, IL, NE OT, ÓÚ, PU, ZS.
Hárombetűsek: ÁGI, GAS, HAL, ODA, RÓL, TAT, UFÓ.
Négybetűsek: AVAR, DROG, LÁSS, OKOS, OLGA.
Ötbetűsek: ÁMULÓ, PRÁDÓ, SZALAD, ZENGI.
Hatbetűsek: KERGET, MEGRÚG, SIKERE.
Hétbetűsek: GUGGOL-E, PART ALÁ.
Tizenegy betűs: KIVÁNDORLÁS.
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Keresztrejtvény

Jobb ma egy veréb, mint 
holnap egy túzok.

Anagramma

cimbalom

Író a rejtvényben

Fekete István

Lóugrásban

– Nem baj, szívem, hisz az 
a tegnapi.

Kitöltőcske

ibolya

Betűrejtvények

1. Dénes, 2. Dóra, 3. Mara, 
4. Sára

Színes szavak

pirospozsgás, 
barnamedve,

lilaakác, vörösbegy, 
zöldfülű, feketepiac, 

sárgadinnye,
kék Duna

A 7. skandináv rejtvény 
helyes megfejtése:

NEVETÉS, KACAGÁS, 
MOSOLYGÁS, 
HAHOTÁZÁS.

Könyvjutalmat kap:

Budincsevity Brigitta, 
Szabadka

A 8. szám megfejtései

23

29

8

32

11

17

20

Kicsi sarok

Ötből hat
R

L

I

S

BANDI
CSABA
KLÁRA
VILMA
ZSIGA

Rakd be a neveket 
az ábrába úgy, 
hogy az átlóban is 
egy név alakuljon 
ki.

Lóugrásban

S Á Á

V K

A C R

S A A

P I

R C T

I Ü N

Ó D

N SZ S

1 2 3

Tavaszi virág Mezei
énekesmadár

Tüskés állat

Szókihúzó
V N A P A D Ó Ő

E D N A A P R Ö

R I A D Ó D A V

M E R A R V I E

E R A B Á L Á Z

L G H I S E L L

Y L A K E L É K

L A Z A T Ó T Ő

Keresd meg a betűhalmazban a fenti szavakat és húzd át őket, 
majd olvasd össze a kimaradt betűket: a karikatúra szövegét 

kapod.

APADÓ
ABÁL

AL
BIKA
DIE

ED
ÉL
IS

KŐ
LAK

LAZA
LÉK
LÓ

MER
ÓRÁS

ÖVEZ
PAD

RIADÓ
VAD

VERMEL

kapod.

Körszámtan

Vajon milyen 
szám kerül az 
üres körcikkbe, 
ha eláruljuk, hogy 
az egymással 
szemben levő 
számok között kell 
keresned a logikai 
összefüggést?
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Pifu golyózik
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Kos (III. 21.–IV. 20.)

Ez a hét a te heted! Olyan lehetőségek lesznek 
előtted, milyenekre már nagyon vártál. A tanulás 
terén pozitív fordulatok várhatóak, a csillagok 
állása pedig kedvező régóta dédelgetett terveid 
megvalósítására. A szerelemben gyönyörű 
napok köszöntenek minden Kosra. Semmilyen ké-
résre, randimeghívásra ne mondj nemet, kellemes 
élményekben lehet részed.

Bika (IV. 21.–V. 20.)

A tanulás kerülhet középpontba ezen a hé-
ten, könnyen megeshet, hogy döntéshelyzetbe 
kerülsz, s a kérdés, amit neked szegeznek, nem 
várhat a válasszal. Gondold át már most, mit 
mondasz, ha a jövőbeni tanulmányaidról faggat-
nak majd. Nem teheted meg, hogy tétovázz, és 
időt kérj, ezzel a bizonytalanságodra hívnád fel a 
figyelmet. Bármikor szerelembe eshetsz.

Ikrek (V. 21.–VI. 21.)

Ahogy közeledik a hétvége, a kedved annál 
jobb lesz, sokkal többet fogsz mosolyogni, és 
több sikerélmény is ér. A hét eleje még nehézke-
sen indul, néhány hirtelen adódó problémát gyor-
san meg kell oldanod, s az is könnyen megesik, 
hogy olyan egyén segítségét kell kérned ezekben 
az ügyekben, akit nem kedvelsz túlzottan. Mégis 
ez a kényszerhelyzet oldhatja fel köztetek az 
ellentétet.

Rák (VI. 22.–VII. 22.)

Az elmúlt hetek fáradtsága után végre fellé-
legezhetsz és megnyugodhatsz, hisz lezárul ez a 
problémásnak mondható időszak. Új dolgok ve-
hetik kezdetüket, népszerűséged fellendülőben 
van, új barátokra tehetsz szert. Jó az esély arra, 
hogy a hosszú távú tervek megkezdését ezekre a 
napokra időzítsd. A hét pozitív fordulatot hoz sze-
relmi életedbe. Csütörtökön vagy szombaton egy 
szempillantásnyi idő alatt szerelembe eshetsz.

Oroszlán (VII. 23.–VIII. 23.)

Eljött az idő, változásokat kell eszközölnöd éle-
tedben! Erre a hétfőtől csütörtökig tartó időszak 
a legalkalmasabb. Bármilyen terved is legyen, az 
most megvalósíthatóvá válik. Bátran tedd meg az 
első lépéseket, és a sikerek mellett hosszú távú 
eredményeket is elkönyvelhetsz. A szerelem te-
rén is változások várnak rád. Minden pillanatban 
találkozhatsz az igazival. 

Szűz (VIII. 24.–IX. 23.)

A heti csillagállás kifejezetten a különféle 
emberi kapcsolataid javításának, jobbá tételének 
kedvez. Régi sérelmek orvoslására, új barátságok 
kötésére, régi ismerősökkel való kapcsolatfelvé-
telre kiválóan alkalmas időszaknak nézel elébe. 
Mozdulj ki otthonról, hívd fel vagy látogasd meg 
családod távolabb élő tagjait, lepd meg a bará-
taidat, nem fogsz falakba ütközni. Új szerelem 
indulására a hét összes napja alkalmas! 

Mérleg (IX. 24.–X. 23.)

Légy határozott és öntudatos, most csak így 
juthatsz előrébb és lehetnek sikereid. Nem várha-
tod, hogy külső segítség által oldódjanak meg a 
problémáid, itt az idő, hogy lépéseket tegyél saját 
boldogulásod érdekében. Jelentős próbatételek 
elé kerülhetsz ezekben a napokban, ne futamodj 
meg, a csillagok most segítségedre lesznek a 
megvalósításban.

Skorpió (X. 24.–XI. 22.)

 Ezen a héten váratlan konfliktusok nehezíthe-
tik a mindennapjaidat, ráadásul ezt önmagadnak 
köszönheted, ugyanis könnyen és meggondolat-
lanul bele akarod ütni az orrod mások dolgába. 
Ezzel legfeljebb csak saját magadnak okozol 
nehézséget, netán még egy-két ellenséget is 
szerzel. Vonulj vissza, most a legszerencsésebb 
az, ha a saját napi házi feladataid megoldására az 
átlagosnál több időt szánsz.

Nyilas (XI. 23.–XII. 21.)

 A héten a tanulás terén nagyon fogékony 
leszel, a sikeres felelések után kiváló napok követ-
keznek. Olyan eredményeket érhetsz el, melyek-
kel akár jelentősen több jó osztályzatot, dicséretet 
könyvelhetsz el, mint ahogy vártad. Ráadásul az 
élet többi terén is hasonló sikerek mutatkoznak. A 
szerelemben is nagyon szép és mozgalmas napok 
várnak rád.

Bak (XII. 22.–I. 20.)

 Fáradhatatlanságodért, kitartásodért és sike-
reidért most a saját jegyedben járó Marstól is se-
gítséget kapsz. Nagyszerű eredményeket érhetsz 
el a suliban. Az egyetlen negatív dolog ezekben a 
napokban, hogy gyorsabban járhat el a szád, mint 
kellene, és gondolkodás nélkül mondod ki azt, 
ami a fejedben van, így könnyen megbánthatsz 
másokat.

Vízöntő (I. 21.–II. 19.)

 Lezárul egy pergős időszak. Ideje, hogy az 
elmúlt hónapok eredményeit és sikertelen-
ségeit átgondold, s levond a következtetése-
ket. Ha voltak is nehézségeid mostanság, az 
inkább túlterheltséged következménye volt. 
Te sem vagy hibátlan, inkább dolgozd fel a 
kudarcot, vagy próbálkozz meg az ismételt 
megvalósítással. Most jó az esély arra, hogy 
sikerrel zárd mindenféle tevékenységedet.

Halak (II. 20.–III. 20.)

Tele vagy energiával, könnyedén és 
problémamentesen el tudsz végezni minden 
feladatot. Megvalósíthatod mindazt, amire 
az elmúlt hetekben vagy hónapokban nem 
jutott időd. Régi terveid megvalósításának is 
most jött el az ideje, vágj bele, legyen szó új 
sportról, szakkörről vagy hobbiról.
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Ismeretlen a városban

– Elnézést, ne haragudjon, az állomást 
keresem…

– Nem haragszom, keresse!

Érettségin

– Mi volt előbb, az első vagy a második 
világháború?

– A második!
– Na ne vicceljen, miért?
– Ja, azt hittem, beugrató kérdés 

volt…

Vizsga

Szőke nő vizsgázik. Kérdés:
– Ha a 20. század nagy gondolkodói 

közül beszélhetne valakivel, legyen az 
akár élő, akár halott, ki lenne az? 

Válasz rövid gondolkodás után:
– Az élő…

Micsoda szerencse!

– Doktor úr, ha leveszi a gipszet a ke-
zemről, tudok majd zongorázni?

– Ó, hogyne!
– De jó, eddig ugyanis nem tudtam!

Csodaszer

Új patikussegédet oktat a mester:
– És mi van abban a piros üvegben? 

– kérdezi az újonc.
– Hát, fi am, abból adunk, ha a recept 

olvashatatlan.

Könyvtárban

– Visszahoztam a könyvet – mondja 
Ághegyiné.

– Na és hogy tetszett? – kérdezi a 
könyvtáros.

– Olyan unalmas volt, hogy bele se 
kezdtem…

Kire üt?

Az iskolai előadáson odahajol az egyik 
szülő a másikhoz:

– Maga szerint az a gyerek a bal olda-
lon fi ú vagy lány?

– Fiú.
– Honnan tudja olyan biztosan, ön az 

apja?
– Nem, az anyja.

Békejobb

– Jenő, azonnal béküljünk ki!
– Ugyan miért?
– Mert különben nem tudnék veled 

megint összeveszni.

Két tojás

– Képzeld, van két ikerlányom!
– Ez nagyszerű. Hogyan különbözte-

ted meg őket?
– Az anyajegyük alapján. A barnának 

a jobb kezén, a szőkének a bal kezén van 
az anyajegy.

Kis hajó

– Apa, az ott egy halászhajó?
– Nem, kisfi am, az egy jacht.
– És hogy kell írni, jével vagy ipszilon-

nal? És hával vagy céhával?
– Jobban megnézve mégiscsak ha-

lászhajó.

Magas, de jószívű

Egy magas ember a moziban így szól a 
mögötte ülő kisfi úhoz:

– Látsz tőlem, fi am?
– Nem.
– Ne is törődj vele; majd, ha látod, 

hogy nevetek, nevess te is!

Egy kis számtan

Irigy gyerektől kérdezi a tanító néni:
– Van hat almád, elkérek belőle kettőt, 

hány almád marad?
– Hat.

Vízben a hal

Az iskolában a környezetszennyezés-
ről tanulnak a gyerekek. A tanító néni 
megkérdezi:

– Ki tudja, milyen hatással van a halak-
ra a tengerbe kerülő olaj? 

Jancsi jelentkezik:
– Anyukám tegnap felnyitott egy 

szardíniakonzervet. Tele volt olajjal, és az 
összes hal megdöglött benne.

– Látod, milyen okos kutyus vagy te!– Képtelen vagyok nyerni, mert Fifi  mindig visszahozza a labdát!
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Változás

Pista bácsi ittasan támolyog be a házi-
orvosához. A doki a fejét csóválja:

– Ejnye, Pista bátyám, azt ígérte, hogy 
januártól más ember lesz magából!

– Lett is, de sajnos ez is iszik.

Hajhúzósdi

Apuka nyakába veszi kislányát. Amikor 
azonban a gyerek már jó ideje a haját hú-
zogatja, rászól:

– Kislányom, hagyd már abba, fáj, ha 
húzod a hajam.

Mire a gyerek duzzogva:
– Jó, akkor nem keresem tovább a 

rágógumimat.

Szó szerint

– Van zsebszámológéped?
– Nincs, de fejből tudom, hány zsebem 

van!

Tanmese

A kis béka elmegy a jósnőhöz. A jósnő 
azt mondja:

– Nemsokára találkozni fogsz egy 
nagyon szép lánnyal, aki majd mindent 
tudni akar rólad.

– Valóban? És ugye, egy partin fogunk 
találkozni? – kérdezi a béka.

– Nem, hanem a biológiaórán.

Gyakorlott

Egy hosszú repülőút közepén az egyik 
frissdiplomás pilóta elkezd rémülten 
ordítozni:

– Ó, Istenem! Nézd azt a jelzést! Kifo-
gyott az üzemanyag! Mindannyian ször-
nyet fogunk halni!

– Te buta, ez a lámpa csak azt jelzi, 
hogy hallanak minket az utasok…

Pistike poénja

Matekórán a gyerekek az emeletes tör-
tekről tanulnak. Pistike elmélyülten rajzol 
a füzetébe.

– Pistike! Mit csinálsz? – kérdezi a 
tanár.

– Lépcsőt rajzolok az emeletes törtek-
nek.

Feledékeny bűvész

A gyengén produkáló, ráadásul feledé-
keny bűvész leszól a nézőtérre:

– Nincs valakinél véletlenül egy tojás?
Mire egy ingerült hang:
– Ha lenne, már régen magához dob-

tam volna.

Tűzijáték

A férj megrázza alvó felesége vállát.
– Ébredj fel és öltözz! Ég a ház!
– Szerinted mit kellene felvennem?

Személyleírás

A rendőrségi ügyeletes megkérdezi a 
feljelentőtől:

– Le tudná írni a támadóját?
– Igen. Középmagas, és hegyes szakállt 

viselt.
Mire az ügyeletes visszakérdez:
– Férfi  vagy nő?

Esős poén

– Te, Lajos, tudsz arról, hogy beázik a 
kocsid teteje?

– Tudok.
– És ez mindig így van?
– Á, dehogy, csak ha esik az eső.

Figyelmes eladó

Bemegy a vevő a pékségbe:
– Jó napot kívánok, kérek egy kenye-

ret!
– Nincs.
– Akkor öt zsemlét.
– Az sincs.
– Kifl i van?
– Nincs.
A vevő bosszúsan elindul kifelé. Az 

eladó barátságosan utánaszól:
– Uram, elfelejtettem mondani, hogy 

perec sincs.

– Úgy látszik, véletlenül repülőszőnyeget vásároltunk… – Bácsi, kapok jutalmat, ha utolérem a parókáját?
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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

Az Édesanyák tiszteletére meghirdetett versenyen 
gyermek (12–15 év), iúsági (16–21 év), felnőtt (21–65 
év), valamint szépkorú kategóriában lehet indulni.

 2007-ben másodszor is meghirdetjük az énekelt vers 
kategóriát, 15 éves kortól. (Egyéni jelentkezőket, tehát 
szólistákat várunk.)

A jelentkezőknek három verset vagy prózát kell 
megjelölni, melynek kortárs magyar vagy világirodalmi 
alkotásnak kell lennie (20–21. század). Várjuk a 
magyar népköltészet remekeivel jelentkezőket is.
A zsűri bármelyik  megjelölt művet kérheti az indulótól. 
Az előadott mű időtartama nem haladhatja meg az öt 
percet. (A zsűri időn túl megköszönheti a versmondó 
produkcióját!) 

A versenyzők más versenyeken helyezést elért 
produkciókkal nem nevezhetnek!

A verseny vajdasági elődöntőjének szervezői 

A VAJDASÁGI MAGYAR VERSMONDÓK EGYESÜLETE 
ÉS A FEKETICS MŰVELŐDÉSI EGYESÜLET

A vajdasági elődöntőre 2007. március 31-én kerül sor 
Bácsfeketehegyen, a művelődési otthonban (JNA 24.) 

10 órai kezdettel.

 Jelentkezési határidő: március 15.

Jelentkezési cím:

Farkas Hajnalka, Népfront u. 55., 24323 
Bácsfeketehegy, 

tel.: 063/8-728-731 vagy 024/738-797, ill. 
lupus@yunord.net villámposta.

A döntő és gála időpontja: 2007. május 4–6. (Információ: 
Anyám Fekete Rózsa Közhasznú Alapítvány. Telefon: 06/
20/357-7548 Tel. és fax: 06/28/476-708.) A döntő helyszíne: 
Magyarország, Váci Mihály Művelődési Ház, Veresegyház, 
Köves út 14. A döntőbe jutott versenyzők részére szállást 
és étkezést biztosítunk, vendégeket előzetes bejelentés 
alapján, korlátozott számban, önköltséges alapon 
fogadunk. Díjazás: Fekete Rózsa Díj. Minden kategóriában: 
60, 50, 40 ezer forint értékű jutalom. A szponzorok által 
felajánlott különdíjak.

Az Anyám Fekete Rózsa Közhasznú Alapítvány, a veresegyházi Váci Mihály 

Művelődési Ház, Veresegyház Város Önkormányzata és a Pest Megyei 

Közművelődési Intézet támogatásával,

ANYÁM FEKETE RÓZSA
címmel, tizenhetedszer rendezi meg magyar nyelvű vers- és prózamondó 

találkozóját, nem hivatásos versmondók számára, a magyar nyelv 
tisztaságának megőrzéséért.
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