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A jövő heti Jó Pajtás
címoldala és posztere

ennek, végre itt a tavasz! 
lt hideg a tél, valahogy 

mégis olyan hosszúra nyúlt...) És mi van
ilyenkor, amikor langyosan süt a nap, virágoznak,
illatoznak a fák?

Az, hogy minden normális lény szerelmes.
A természet ébredésével – mondják az e téren
tapasztaltabbak – új szerelmek tömege kezd 
rügyezni.

Tegnap körülnéztem az interneten. Egy érde-
kes szóra bukkantam: fl ört.

Te már hallottál róla? Én nem, mert engem
csak a technika érdekel! De nem hagyott békén
a kíváncsiság, csak megnéztem, mi is valójában
a fl ört.

Íme, neked is elmondom, mit olvastam róla.
Tehát

„Mi a fl ört? Angol eredetű szó, szerelmi játék,
kacérkodás, könnyed udvarlás, illetve ennek elfo-
gadása, futó szerelmi viszony, kaland.

A fl örtölés állítólag ártalmatlan, viszont annál 
egészségesebb! Hiszen a fl örtölésnek rendszerint 
semmi komoly következménye nincs, egyszerűen
csak a pillanat játéka, felüdülés és felfrissülés. Rit-
kán, de megesik, hogy a fl örtből végül komolyabb
kapcsolat lesz, azonban egy fl ört sohasem indul 
komolynak. Pont attól fl ört, hogy nincs jövője csak 
jelene, nincs benne tervezés vagy számítás.

Mi a különbség ismerkedés és fl örtölés között? 
Az ismerkedésben benne van a hosszú távú

kapcsolat lehetősége, míg a fl ört következmény 
nélküli, rövid távú valami.” 

Mit illik egy tininek tudnia a fl örtről? 
1. LECKE
– A fl örtölés ugyan ártalmatlan, de mégiscsak 

azt ajánljuk – az ördög nem alszik alapon – sose
kezdj fl örtbe barátnőd/barátod párjával! Ha ő
komolyabban gondolja, mint te, nagy bajban
leszel! 

2. LECKE
– Sokan a könnyed (nem sértő!) kötekedést 

tuti technikának vélik. Azaz kezdj beszélgetésbe
– ez persze feltételezi, hogy abban a témában
legalább annyira járatos vagy, mint ő –, de ne érts
vele egyet, illetve mutass rá az elképzelése gyenge
pontjaira. Ez rögtön meg fogja adni a kedvező
alaphangulatot. Ha megvan a kellő szimpátia is
mellé, akkor ez nyert ügy! 

3. LECKE 
Járj nyitott szemmel! Honnan veszed észre,

hogy fl örtgyanús állapot van kialakulóban kö-
rülötted? 

– Figyel, hosszan néz, sőt bámul.
– Nem hagy ki egy alkalmat sem, hogy valami 

szépet mondjon neked.
– Nem hagy ki egy alkalmat sem, hogy csípős

megjegyzéseket ne tegyen bármiről, ami veled 
kapcsolatos.

– Melléd ül.
– Keresi a társaságod, a szülinapi buliban

közös csapatban akar játszani veled, ha társas-
játékozásra kerül a sor. Vagy éppen ellenkezőleg:
szemet szúróan a te ellenfeled szerepét igyekszik 
minden áron eljátszani. 

– Feltűnően segítőkész. Pl. készségesen elma-
gyarázza (persze szorosan melléd ülve), hogyan
tudod két kattintással elintézni azt, amivel már 
egész délelőtt küszködtél.

– Ő kér segítséget tőled! „Elmagyaráznád?” 
vagy „Segítenél megcsinálni?” stb. 

4. LECKE 
– A legizgalmasabb fl örttípusok egyike talán,

amikor nincs beszéd (illetve nem közvetlenül 
egymással), csak szemkontaktus vagy esetleg egy 
könnyed, leheletfi nom érintés. Ez lehet egy bulin,
óra előtt és után. Szóval bármikor és bárhol.  

5. LECKE 
– Flörtölni lehet pillanatnyi felindulásból. De

ha úgy indulsz el egy bulira, vagy délutáni sétára,
hogy legalább egy kis fl örtnek nézel elébe, nem 
árt, ha vonzóan öltözöl. 

6. LECKE 
– A kacérkodás itt kulcskérdés. Vannak, akik 

tudják mélyíteni a hangjukat, vannak, akik a
tekintetükkel vadítanak, vannak, akik az okossá-
gukkal, és vannak, akik ravaszságukkal keltik fel a
fi gyelmet. Hogy melyik fegyvert veted be, az attól 
is függ, kicsoda Ő. 

7. LECKE 
– Az úgynevezett távolsági fl örtölésnél – csak 

szemkontaktus – ne kapd el a szemed, rövid pilla-
natokra engedd, hogy a szemedbe nézzen! 

8. LECKE 
– A humor a fl örtölésben is fontos. Ha tudsz 

Vele nevetni, az egyben azt is jelenti, hogy nem 
vagy feszélyezett a társaságában! Onnantól kezd-
ve pedig már tudsz játszani, és szabadon tudod 
élvezni a játékot! 

Hát állítólag ilyen a fl ört. Illetve ilyennek kell 
lennie.

Majd ha lesz rá alkalom, én is kipróbálom. De
nem olyankor, amikor Ari  a közelben van!!!

Gabi
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A hét fotójaA hét fotója
CCirkusz érkezett a városba? Melyben a főszerep az 

egyensúlyozó művészeké?
Eh, dehogyis!
Ez a fotó valamelyik afrikai országban készült. A 

család szépen, ügyesen felpakolta az autóroncsra a 
bálákat, és elindult a közeli piacra, hogy értékesítse 
a portékát.

Hogy miért nem dől le a kanyarban a rakomány? Ez 
maradjon az ő titkuk!
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ÍÍgy kezdődött egy népszerű sláger 
régen, a nagyszüleitek fi atalokorában. 
Manapság viszont azt olvastam a neten, 

néhány csokoládégyár már nem reklámoz-
za a termékét. Mit gondoltok, miért? A cég 
azért döntött így, mert úgy tűnik, kapcsolat 
van a csokoládéhirdetések és a gyerekek 
korai elhízása között. Mert aki túlzásba viszi 
a csokievést, bizony meghízik. Az elhízás 
pedig elég sok betegség okozója, mondják 
a nagyokosok. Hogy mennyit lehet enni, 
annak is utánanéztem: havonta négy tábla 
nem árt meg, sőt! Ha bánatos vagy, egyél 
csokit! Ugyanis ilyenkor boldogsághormon 
keletkezik, s jobb kedvre derülsz tőle. 

Az óbecsei Samu Mihály iskolában 
Józsa Zsuzsanna és  Ferencz Hajnalka  
magyartanárnők barátságosan fogadnak. 
Bemutatkoznak a diákok is: a hetedikes 
Nagy Valentina, Acsai Dániel, Makra Kle-
mentina, Sass Szabina, Kőműves Korné-
lia, a nyolcadikos Varga Rozália, Gyetvai 
Szabina, az ötödikes Kádár Klaudia és 
Pakai Anikó. 

Elmondják, hogy jókedvűek-e, vagyis 
esznek-e néha-néha csokit, Valentin-napkor 
kaptak-e, illetve adtak-e csokiszívet, esetleg 
csokifüggök-e. 

– Még most is őrzöm a csokiszíveket 
– dicsekszik Rozália –, melyeket a barátom-
tól kaptam Valentin-napra. Szép, szív alakú 
dobozban van összesen tíz. Eltettem emlék-
be. Pedig nagyon szeretem a csokit, de még 
egyet sem ettem meg belőle. Majd egyszer 
közösen elfogyasztjuk a barátommal...

– Én meg a kindertojásban lévő játékokat 
őrzöm – teszi hozzá Valentina –, ugyanis kis-
koromban sok kindertojást vettem. Finom a 

csoki is, de nagyon szerettem összerakni a 
benne lévő játékokat: a különböző rajzfi lm-
fi gurák szereplőit, Aszterixet és Obelixet, 
azután A Gyűrűk Ura alakjait... Manapság a 
kindercsokit szoktam venni, mert ezt szere-
tem a legjobban. No nem viszem túlzásba, 
ha van, egy-két szeletet szoktam megenni 
naponta.

Dániel az étcsokoládét szereti a legjob-
ban.

– A főzőcsoki nem olyan édes, azért sze-
retem – mondja –, meg mindig van otthon 
is, meg a mamámnál is. Nekem nemcsak a 
csokievés után van jókedvem, hanem akkor 
is mikor eszem...

– Volt, hogy én is kaptam Valentin-napra 
csokoládét – kapcsolódik a beszélgetésbe 
Klementina –, de mostanában születésnap-
ra szoktak hozni. Anyukám és a testvérem is 
azt kap, s néha annyi összejön, ilyenkor pár 
nap alatt megesszük. Legjobban a Milkát 
szeretem. Ha nincs, akkor nem eszünk, tehát 
nem vagyok csokifüggő.

– Én meg az vagyok – szól közbe Kor-
nélia –, mert nem tudok leállni, amíg van, 
addig eszem. Még az a jó, hogy nem vagyok 
hajlamos a hízásra. Mikor már megsokallják 
otthon a csokievést, azt szoktam mondani 
apukámnak, ő meg szokjon le a cigizésről, 
akkor én is leszokom a csokiról. Néha túlzás-
ba viszem. Ha például szülinapra kapok 5-6 
táblát, én azt 2-3 nap alatt eltüntetem.

– Nemrég anyukám névnapjára kapott 
5-6 tábla csokit – meséli Klaudia –, s én azt 
egy nap alatt mind megettem. A mamám-
nál is voltam, ott is kaptam... Estére már úgy 
fájt a hasam, hogy orvoshoz kellett fordulni. 
Azóta 3-4 kockánál többet nem eszem meg, 

mert mindig eszembe jut, mikor az orvos-
hoz kellett menni. Oda pedig nem szeretek 
menni...

– Nekem is egyszer már megfájdult a 
hasam – meséli Anikó –, de azóta én sem 
eszem sokat. Leginkább névnapra szoktunk 
venni egymásnak, s aztán közösen megesz-
szük. Szeretem a rizses és a tejcsokoládét. A 
szülinapomra mindig készítünk tombolát is, 
ilyenkor sok kis csoki a nyeremény.

Sass Szabina fél, hogy meghízik, pedig 
csak látnátok, milyen jó alakja van.

– Nem eszem gyakran csokit, mert hizlal. 
Pedig engem megnyugtat. Doli, ellenőrző 
előtt mindig szoktam enni, jobban tudok 
összpontosítani... 

– Nekem is vigyázni kell – mondja 
Gyetvai Szabina –, mert félek, hogy meg-
hízom. Ha kapok is a szülinapomra, egy-két 
szeletet eszem meg, a többit anyukámnak 
adom. Pedig én is szeretem, főleg a mogyo-
rós Milkát.

Végezetül Ferencz Hajnalka magyar-
tanárnő elmondja, hogyan is készül a 
kindertorta. 

– Nagy sikerem volt a kindertortával, 
melyet a születésnapomra készítettem, 
éppen olyan ízű, mint a kindercsoki. Mind 
elfogyott a hatalmas torta, ennél nagyobb 
elismerés azt hiszem nem kell.

A másik magyartanárnő, Józsa Zsu-
zsanna kiskorában sok csokit kapott a 
nagyszüleitől, de szerinte a gyümölcs 
egészségesebb.

– Ajánlom, minél több gyümölcsöt 
egyetek – mondja –, egészséges, meg nem 
is hizlal! 

Koncz Erzsébet

Acsai Dániel Ferencz Hajnalka Gyetvai Szabina Kádár Klaudia Kőműves Kornélia

Makra Klementina Nagy Valentina Pakai Anikó Sass Szabina Varga Rozália

Csoko-csoko-csokoládé!Csoko-csoko-csokoládé!
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AA mai magyarok a Bánk bánból 
ismerik ezt a történetet, és ennek 
a változatnak hisznek. A nemzeti 

dráma Gertrudisa minden hibájával együtt 
monumentális. Talán a nőiesség hiányzik 
belőle, nem véletlenül játszatják ezt a sze-
repet szigorú matrónákkal. Pedig Gertrud, 
mint már mondtuk, szép, fi atal asszony volt, 
aki legfeljebb azért gyűlölhette a nádoris-
pán feleségét, mert az még nála is szebb és 
fi atalabb merészelt lenni.

Árpád-házi Szent Erzsébet élete legen-
da. Nem csupán egyik szentünk, ő az első az 
egyenlők között. Nem csupán nagy, hanem 
kivételes is.

Sokféle szentet ismerünk. Szent László 
lánya, Szent Piroska bizánci császárné minta-
feleség és anya volt, de női szerepét hangsú-
lyozottan kötelességből vállalta. IV. Béla lányai 
– Szent Kinga és Boldog Jolánta – csupán 
testvéri közösségben éltek férjeikkel. Húguk, 
Szent Margit pedig egész életét önsanyarga-
tással töltötte el a Nyulak szigetén. Erzsébet 
volt az első ismert női szent, aki az élet teljes-
ségét vállalva tudott szentté válni. 

Történetünk azzal kezdődik, hogy mint a 
tündérmesékben, a négyéves Erzsébethez 
kérők érkeznek. Mielőtt a kislány felocsúd-
hatna, hatalmas díszmenetben viszik el 
leendő apósának otthonába, Eisenachba. 
A kis hercegnő hozományát tizenhárom 
társzekér szállítja, tartalmuk mesés gazdag-
ságát épp úgy tudhatjuk a lelkendező átve-
vőktől, mint a fogukat szívó magyaroktól.

Gertrud még további kincseket 
ígér lányával, de két év múlva megölik. 
Türingiában a legenda szerint Erzsébet ér-
tesül először a hírről, anyja álmában jelenik 
meg neki, kéri, imádkozzék bűnös lelkéért. 
Ezzel véget ér a kislány gyerekkora.

Hermann, türingiai tartománygróf ettől 
kezdve állandóan azon töpreng, megtart-

sa-e, vagy küldje inkább haza az ő lányával 
együtt nevelkedő kis menyasszonyt. Endrét 
nem érdekli ez a házasság, Gertrudis pedig 
nem küld több kincset lánya után. Sajnos, 
ha felbontják a házassági szerződést, a ko-
rábbi hozományt is vissza kellene küldeni. 
Ezért a lány végül is marad.

Pedig Erzsébet egyre több problémát 
okoz. Nem jó kislány, Gertrud lánya, aki 
nehezen tűr bármilyen fegyelmet. Fittyet 
hányva az etikettre, szinte fi úként visel-
kedik. Már-már erkölcseiről szeretnének 
pletykálni az eisenachi udvarban, amikor 
észreveszik sokkal veszélyesebb tulajdon-
ságait. Erzsébet megtagadva követi anyját: 
Gertrud mindent el akart venni másoktól, 
ő mindent oda akar adni nekik. Ez pedig 
sokkal rosszabb. Egy harácsoló a kor szele-
mének megfelelően cselekszik, legfeljebb 
más harácsolók útját keresztezi. A fékezhe-
tetlen adakozó megkérdőjelezi a társadalmi 
rendet.

Hogy még bonyolultabb legyen a hely-
zet, meghal Erzsébet vőlegénye, aki kilenc 
évvel volt idősebb nála. A beteges alkatú 
ifj abb Hermann amúgy sem illett a kifogy-
hatatlan életerejű Erzsébethez. Most már 
menne haza a lány, de a kérdést eldöntő 
após is meghal. A trónra lépő második fi ú, 
Lajos pedig azonnal feleségül veszi a ti-
zennegyedik életévét éppen betöltő Erzsé-
betet. És ezzel elkezdődik a Szent Erzsébet 
legendák legkülönösebb fejezete.

Lajos és Erzsébet kapcsolata szerencsés 
körülmények között indult. Nem ők voltak a 
szerződésben lefektetett jegyespár. Rokon-
szenvük éppen az adott helyzet ellenére 
alakul ki. A koraérett Erzsébet ösztönösen 
vonzódik a nála hét évvel idősebb Lajoshoz, 
akiben először látja meg a férfi ideált. Együtt 
járnak lovagolni, együtt táncolnak az udvari 
mulatságokon, kedves bátyámnak, kedves 

húgomnak szólítják egymást, és szerelmes-
ként néznek egymásra. 

Aztán egyszerre ledőlnek a korlátok. 
Lajos boldogan viszi csodálatos fi atal fele-
ségét a hosszú évek munkájával lakhatóvá 
tett Wartburg máig gyönyörű várába. Erzsé-
bet érzelmekben nem ismeri az alapfokot. 
Hatéves együttlétük a kor legszebb szerelmi 
története. A fi atalasszony nem is titkolja bol-
dogságát. Ha nincs mellette a férje, gyászru-
hában várja. Ha megjön, különleges, díszes 
öltözékben fogadja, boldogan megy mulat-
ságba vele, és közben a korabeli viselkedési 
normáktól elrugaszkodva nem restell ezer 
csókot nyomni ajkaira. Ebből az extázisból 
három gyerek születik, de az asszonyon 
szinte alig lehet észrevenni, hogy terhes. A 
kilencedik hónapjában járva is a férje mel-
lett lovagol, amikor az hadba indul.

(Befejezése következő számunkban)

Rigó Béla

800 éve született Árpád-házi 800 éve született Árpád-házi 
Szent ErzsébetSzent Erzsébet

Tövis és rózsa (2.)Tövis és rózsa (2.)
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. Írásunk a múlt heti 
Jó Pajtásban megkezdett életrajz folytatása.

Szent Erzsébet képe Giotto festménye 
után a fi renzei Santa Croce

templomból
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NEVEM: Hodik Emese
BECENEVEM: Eme.
CÍMEM, TELEFONSZÁMOM: 21220 

Óbecse, Szőke István u. 75.; 
064/259-64-00.

MELYIK SULIBA, OSZTÁLYBA JÁROK: 
Samu Mihály Általános Iskola 5. a

KEDVENC TANTÁRGYAIM: Magyar nyelv, 
képzőművészet, testnevelés

AMI NEHEZEN MEGY: Matek
KEDVENC TANÁRAIM: Józsa Zsuzsanna, 

Szabó Lívia, Andruskó Csaba
KEDVENC OLDALAIM A JÓ PAJTÁSBAN: 

Lexikon, Vicckupac, Zenebona, 
Mesélgető

KEDVENC SZÍNÉSZEM: Angelina Jolie 
KEDVENC FILMEM: Bűbájos boszorkák
MELYIK FILMBEN JÁTSZANÁM 

A FŐSZEREPET?  A Bűbájos 
boszorkákban.

MIÉRT? Mert akkor tudnék én is 
varázsolni.

LEGKEDVESEBB ÉVSZAKAIM:  Nyár, tél

KEDVENC KÖNYVEM: Volt egyszer 
egy…

KEDVENC ÉNEKESEM: Britney Spears
KEDVENC EGYÜTTESEM: Red Hot Chili 

Pepers
KEDVENC DALOM: Tavaszi szél vizet 

áraszt
KEDVENC SZÍNEIM: Fekete, fehér
KEDVENC ÉTELEM, ITALOM: Pizza, 

Coca-Cola
KEDVENC ÁLLATAIM: Kutya, macska
MI A NEVÜK? Maci, Csám csong
NO ÉS A SZERELEM? Egy fi ú tetszik.
KIBE ESTEM BELE? Egy szép fi úba.

NEVEM: Mészáros Ágnes
BECENEVEM: Ági
CÍMEM, TELEFONSZÁMOM: 26000 

Pancsova, Augustinčićeva 7.; 
063/789-1-326

MELYIK SULIBA, OSZTÁLYBA JÁROK: 
Testvériség–Egység Á. I., 5.1 osztály

KEDVENC TANTÁRGYAIM: Magyar, 
műszaki, rajz, matek, torna, zene, 
angol

AMI NEHEZEN MEGY: Földrajz
KEDVENC  TANÁRAIM: Natália (magyar), 

Milica (angol), Radica (matek), Vera 
(műszaki), Maxa (zene)

KEDVENC OLDALAIM A JÓ PAJTÁSBAN: 
Lexikon, Vicckupac, Zenebona

KEDVENC SZÍNÉSZNŐIM: Jennifer 
Aniston, Jenifer Lopez 

KEDVENC SZÍNÉSZEM: Brad Pitt
KEDVENC FILMEM: Harry Potter 3., Kör, 

Sátánka, Indul a bakterház
MELYIK FILMBEN JÁTSZANÁM A
FŐSZEREPET, MIÉRT:  A Harry 

Potterben, mert nagyon izgalmas.
KEDVENC KÖNYVEM: Harry Potter 3.
KEDVENC ÉNEKESEIM: Britney Spears, 

Shakira, Pink, Robbie Williams, Rúzsa
Magdolna, Madonna

KEDVENC EGYÜTTESEM: Tokio Hotel
KEDVENC DALOM: Rúzsa Magdolna: 

Most élsz
KEDVENC SZÍNEIM: Kék, barna, 

narancssárga
KEDVENC ÉTELEIM ÉS ITALOM: Spagetti, 

pizza, sajtos tészta, Pepsi
KEDVENC ÁLLATAIM: Papagájok, kutya, 

macska, ló, nyúl
MI A NEVÜK? Maszter, Durci, Morci, 

Sanya, Marci, Partizán
KEDVENC  TÉVÉMÜSORAIM: Megatánc, 

Jóban Rosszban, Jó barátok, Barátok 
közt

KEDVENC ÉVSZAKAIM: Nyár, tél
NO ÉS A SZERELEM: Jelenleg nincs.
KIBE ESTEM BELE: Senkibe.

TTöbb mint 4,5 milliárd évvel ezelőtt: A 
Föld vékony felszíni kérge forró és labilis 

volt. Vulkánok és földrengések szakították 
fel, meteoritok bombázták. Légkörében 
nem volt oxigén. 

4,5 milliárd évvel ezelőtt: Egy meteorit-
tal való ütközés hatására eltűnt az őslégkör, 
és újabb, intenzív vulkáni tevékenység 
kezdődött. A Hold az ütközéskor keletkező 
törmelékanyagokból jött létre.

4,3 milliárd évvel ezelőtt: A vulkáni 
gázokból és az ütközés hatására felszaba-
dult vízgőzből kialakult egy új, vízgőzben és 
széndioxidban gazdag légkör.

3,8 milliárd évvel ezelőtt: Az élet első 
formái egysejtű baktériumok voltak. Oxigén 
nélkül is tudtak létezni, energiaforrásként 
talán a tűzhányókürtők közelében lévő 
kénhidrogént használhatták fel.

3,5 milliárd évvel ezelőtt: Némely szer-
vezetek (kékeszöld moszatok) már képesek 

voltak klorofi ll előállítására. Idővel minden 
óceánban elterjedtek és az általuk kibocsá-
tott, számukra felesleges oxigén kezdett 
felhalmozódni a légkörben.

2,1 milliárd évvel ezelőtt: A légköri 
oxigén mennyisége a mai szintnek kb. 1%-a 
lett, ami lehetővé tette a sejtmaggal rendel-
kező sejtek megjelenését. Az ózonréteg is 
kezdett kialakulni a légkör alsó részében. 

720 millió évvel ezelőtt: Sejtek csopor-
tosultak, és megjelentek a többsejtű szerve-
zetek. Új fajok jöttek létre, köztük 600 millió 
évvel ezelőtt az első kemény külső vázzal 
rendelkező szervezetek is.

420 millió évvel ezelőtt: A légkörben 
lévő oxigén mennyisége elérte a mai szint 
10%-át. Az ózonréteg is vastagodott, és 
a Nap életre káros ultraibolya sugarainak 
mintegy szűrőjeként kezdett működni. Így 
a Föld szárazföldi felszíne is lakhatóvá vált. 
Megjelentek az első szárazföldi növények.

Hogyan lett a FöldbőlHogyan lett a Földből
élő bolygó?élő bolygó?

Az élet keletkezésének receptjét nem ismerjük, a 
legvalószínűbb alkotórészek azonban a fi atal Föld 

légkörében és tengereiben található metán, szén-dioxid, 
ammónia és víz voltak.  Az ultraibolya sugárzás hatására 

ezek a kémiai anyagok aminosavakat alkothattak, a 
fehérjék és így az összes elő szervezet építőköveit.
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AA különleges ötletekkel előrukkoló feltalálók egyik kedvenc 
témája a repülés, a levegőbe emelkedés már ősidők óta 
álma szinte mindenkinek. A történelem folyamán a ma-

dárembertől a rakétahajtású eszközökig sok elképzelés született 
ennek megvalósítására, ezek közül az életképesek be is épültek a 
repülőgépek építésének mindennapjaiba. 

Most egy olyan ötletről számolunk be, mely elsőre talán fur-
csának tűnhet, a megvalósíthatósága azonban egyáltalán nem 
lehetetlen. Lássuk hát a repülő autót, mely forradalmasíthatja a 
közlekedést akár már a közeljövőben!

A repülésre is alkalmas személygépkocsi elképzelése valójában 
nem új. Számos sci-fi  képregényben, sorozatban és fi lmben talál-
kozhattál ilyennel. Az azonban, hogy egy ilyen képességekkel ren-
delkező jármű ne csak tervrajzokon létezzen, hanem hamarosan 
meg is jelenjen az utakon/a levegőben, igenis újdonságnak számít! 

A tervezőknek olyan képességgel rendelkező repülőeszközt kell 
tervezniük, amely egyrészt méreteinél fogva képes a városban 
– nem fölötte –, ám mégis a levegőben közlekedni, másrészt a 
repülést biztosító szerkezet nem veszélyezteti sem az épületeket, 
sem a város lakóit, harmadrészt pedig egy átlagos képességekkel 
rendelkező személy is elvezetheti.

No persze a repülő autók nem lesznek olcsók. Egyelőre tehát 
majd csak mentők, tűzoltók, rendőrök, újságírók fogják használni. 
Vagyis azok, akiknek minél hamarabb el kell jutniuk az esemény 
színhelyére.

Te csak később ülhetsz bele. Talán majd csak nagypapa, nagy-
mama korodban...

Képeinken bemutatjuk a kísérleti repülő autókat, valamint a 
még csak a tervező asztalán levőket.

Ilyet sem láttál még!Ilyet sem láttál még!

A repülő autóA repülő autó
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– Miről álmodoztál gyerekkorodban? 
– Gyakran megkérdezték tőlem: „Jenni-

fer, mi leszel, ha nagy leszel? ” Tudod, 
nagyon kevés nagylány válaszolja erre a 
kérdésre azt: vegyészmérnök. Lehet, hogy 
én egy ritka madár vagyok, mert bizony 
azt mondtam, hogy bizony én a lombikok 
között érzem magamat a legjobban. Komo-
lyan gondoltam, amit mondtam. Az egye-
temen aztán meggondoltam magamat. 
Több szemesztert elvégeztem ugyan, ám 
aztán döntést hoztam, a legfontosabbat 
az életemben. Azt mondtam magamnak 
a tükör előtt:  „Nézd, Jennifer, te mindig a 
színházhoz vonzódtál, meg akartál fürödni 
a refl ektorok fényében. Színjátszó táborok-
ban is részt vettél, évekig balettozni tanul-
tál, napi öt órát áldoztál a gyakorlásra. Meg 
aztán... a sudár termetnek is megvannak a 
hátrányai: a 175 centiméteres magasság 
nem ideális termet egy balett-táncosnő 
számára...”

– Mondj el magadról mindent. 
– 1972. április 17-én születtem Houston-

ban, Texas szövetségi államban. Férjeim: 
Scott Foley (2000–2003) és Ben Affl  eck 
(2005 óta). Gyerekem, Violet egyéves. Fon-
tosabb fi lmjeim: Texasi krónikák – A Holtak 
útján, Mr. Magoo, Washington Square, 
Földrengés New Yorkban, Hé haver, hol a 
kocsim? Daredevil, a fenegyerek, Elektra. 
Sorozat: Alias. 2002-ben Arany Glóbusz-
díjjal...

– Könnyen jutottál fel a csúcsra? 
– Egy frászt! Egy nyári színjátszó tábor-

ban az egyik jóindulatú tanár azt javasolta, 
ne pazaroljam az időmet erre, kár erőltetni 
a dolgot. Engem nem olyan fából faragtak, 
aki könnyen feladja az álmait. A mama 
segített a válságos napokban. Ezt mondta: 
„Lehet, hogy este sírva alszol el, de az új 
nap új reménnyel kel...”

– Válogatásokra is mentél? 
– Nem is egyre. Sokszor csalódtam, de 

néha elcsíptem egy-egy mellékszerepet 
valamelyik tévésorozatban. Így szere-
pelhettem az Esküdt ellenségekben és a 

Felicityben. Utóbbiban találkoztam első 
férjemmel, Scott Foley-val.

– Aztán megütötted a főnyereményt. 
– 2001-ben sztárszerepet kaptam az 

Aliasban. Egycsapásra híres és népszerű 
lettem. Azt mondták, hogy nagyrészt

ekem köszönhető a sorozat nézettsége,
ikere. Öt évadig ment az akciósorozat,
mely a nemzetközi hírszerzés legmélyebb

bugyraiba vezeti el a nézőt. Én vagyok 
sorozatban Sydney Bristow. Örömmel

állaltam a keményebbnél keményebb
kciójeleneteket is... Nem volt veszélytelen

Daredevil, a fenegyerek és az Elektra
orgatása sem. Ezek a fi lmek nem min-
ennapi fi zikai teljesítményt követelnek a

észemről...
– Magánélet? 
– A Daredevil forgatásán szédültem 

bele Ben Affl  eckbe. Azt állítják: ma Holly-
wood legharmonikusabb párja vagyunk.
Csak azon vitatkozunk, hogy ki játszhat
többet a lányunkkal, Violettel. Egyébként 

minden téren minden oké, rendben van a 
szénánk...

Tervek? 
– Lesz Daredevil 2.!

B. Z.

Jennifer GarnerJennifer Garner
Egy sztár, aki valóra váltotta minden álmát 

– Megdolgozott a sikerért, örömmel vállalja 
a keményebbnél keményebb akciójeleneteket is.
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EEzen a héten a Motorola egyik legszebb 
olcsó mobiltelefonja került kezeink közé. 

Bevezetőként hadd mondjuk el: a 
kellemes maglepetés tökéletes volt. Egy olcsó, 
minimális tudással rendelkező mobiltelefon kel-
lene, hogy ez a modell legyen, de a gyártónak 
köszönhetően mégis több ennél. 

Árának megfelelő tudása mellett ugyanis 
olyan szemrevaló külsővel ruházta fel a gyártó, 
hogy az akár a drágábbak közt is nagy sikerre 
számíthatna. 

Formatervezésből ötös

A készülék 109,9 milliméter magas, 49,9 
széles és 14,9 vastag, valamint súlya 91 gramm. 
Nagyon tetszik benne, hogy sarkai lekerekítet-
tek, és oldalán egy ezüstös csík fut végig. Fémes 
hatású anyagból egyébként még a hátlap levé-
telére szolgáló alkalmatosság készült, a telefon 
többi része fekete műanyag. 

A C261 műanyag borítása a szívnek és a 
tapintásnak oly kedves gumírozott anyag. A 
billentyűk – való igaz – valamivel keményebbek, 
de mégsem olyan rideg olcsó műanyagból 
készültek mint azt sok helyen látni. Másrészt el-
képesztően szépek és a vörös háttérvilágításuk 
kifejezetten illik a telefon egyéniségéhez. Érde-
kesség, hogy a töltő és fülhallgató-csatlakozók 
a készülék jobb oldalára kerültek, ráadásul egy 
fedél is védi őket. A telefon továbbá nyakba is 
akasztható, ehhez a tetején kialakított kis rést 
lehet felhasználni.

Kijelző, névjegyzék

A kijelző mérete 24×47 mm és 65 ezer szín-
árnyalat megjelenítésére képes. Képminősége 
átlagos, ilyen téren nem várhatunk csodát ettől 
a modelltől.

A már jól megszokott Motorola menü (van 
aki imádja, van aki ki nem állja...) itt sem vál-
tozott, ugyanakkor a menübe belépve rögtön 

feltűnik, hogy az bizony szédítően gyors. Ilyen 
sebességű Motorolával ritkán találkozik a 
mobilos.  A telefonkönyv egyébként 100 be-
jegyzés eltárolására képes, névjegyeinkhez pe-
dig nevet, számot, e-mail címet, az illető fotóját 
és csengőhangot tudunk rendelni. 

SMS

A szoftver gyorsaságának üzenetíráskor is 
hasznát vesszük, és a C261-el meglepően gör-
dülékenyen tudunk SMS-t írni, ehhez pedig a 
korrekt billentyűzet is hozzájárul. SMS-en kívül 
egyébként EMS-t és MMS-t is lehet küldeni a 

telefonnal. Szöveges üzenetből 100 darabot tu-
dunk eltárolni, MMS-einknek pedig az 5.5 MB-os 
memória ad otthont. 

Extrák

Extrából nincs sok. No de ezért az árért ne 
várjunk csodát.

Itt van az ébresztőóra, amely dicséretes 
módon kikapcsolva is működik. Ha kikapcsolt 
állapotban ébreszt a telefon, akkor egy jól 
nevelt telefonhoz illően fi noman megkérdezi, 
hogy be akarjuk-e kapcsolni a készüléket miu-
tán lenyomtuk az ébresztést. 

Van stopperóra is, ha erre valakinek szüksége 
támad.

Játékból hármat „csomagoltak”. Az első játék 
egy csocsó, ezenkívül van egy-egy űrhajós és 
kígyós időtöltő.

Multimédia

A C261 hátlapján ott csillog egy VGA kamera, 
ami már önmagában is remek dolog. A gyors 
szoftvert itt fogjuk a leginkább szeretni, mert a 
kamera keresője szélsebes. A kamerához vaku 
nem tartozik.

Zárhangokból pedig az idétlen csimpánz, 
hápogás és kattanás elnevezésűek közül vá-
laszthatunk. 

Csengőhangokból jó sok van a C261-ben, 
ugyanakkor MP3 dallamokat nem képes leját-
szani. A hátlapján elhelyezett hatalmas méretű
hangszóróból maximális hangerőn is tisztán és
szépen szólnak a csengő dallamai.

Vélemény

A Motorola C261, külsejét tekintve simán 
elmenne egy árkategóriával feljebb. Képességei
már nem annyira meggyőzőek, de egyáltalán
nem rossz a telefon. 

MŰSZAKI ADATOK: 

Akkumulátor:820 mAh Li-Ion
Készenléti/beszélgetési idő: 250 óra / 7,5 óra

Ütésálló: nem
Kamera: van 

Zoom: van
Vaku: nincs
Video: nincs

Olcsó telcsi – nem rossz telcsiOlcsó telcsi – nem rossz telcsi

Motorola C261Motorola C261
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 Motorola C261.
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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)

IIgen szórakoztató, ha fi gyelemmel kísérjük 
a kutyák egymás közötti játékát. A játékos 
ösztön már kölyökkorban kifejezésre jut, te-

hát akkor, amikor a kicsinyek még az anyakutya 
gondoskodása alatt állnak. A kölykök körülbe-
lül három és fél hetes korban (miután jóllaktak 
anyjuk tejével, és kipihenték magukat) kezdik 
el – még ha ügyetlenül is – játékosan harap-
dálni egymás nyitott száját, illetve fejét. Táma-
dó-védekező mozdulataik közben használják 
mancsaikat is, és esetlenül gurulnak, másznak 
egymáson keresztül. Ezek a mozdulatok foko-
zatosan válnak ügyesebbé és hevesebbé.

Négyhetes korban már játszanak az ember 
kezével, ha azt incselkedve eléjük tartjuk. 
Hasonlóan viselkednek mozgó tárgyakkal is: 
utánuk futnak, és elkapják. 

A kölykök szűkölnek, játékos vagy mérges 
hangnemben ugatnak és morognak. 

Egyidejűleg kifejezésre jutnak a védekező 
refl ex első jelei is. Játék közben (elvétve táp-
lálkozás közben is) néha haragosan morognak, 
védekező helyzetbe állnak, egyik a másikra 
támad. Amennyiben ismeretlen személy nyúl 
hozzájuk, vonítnak és haragszanak, esetleg 
tüntetően a hátukra fekszenek. 

Hathetes koruktól a játék komolyabb lesz, 
a harapások fájdalmassá válhatnak, és a csatá-
rozásokban megjelennek a dühösség első jelei 
is. A játék egyre gyakrabban válik harciassá. 
Ekkortájt a játék kismértékben megközelíti a 
felnőtt kutyák harcát, a szokásos marakodással. 
Különösen szívesen támadják az ellenfél tarkó-
ját és torkát. Mindkettő olyan helye a testnek, 
ahol olyan szervek – nyaki ütőér, légcső, hát-
gerinc – vannak, amelyeknek megsértése élet-
veszélyes. Ez a játék – biológiai szempontból 

– előkészítő gyakorlat egy esetleges későbbi 
komoly harcra, a létért való küzdelemre.

Három hónapos korban rendszerint a 
fogócskázás tölti ki az evés és az alvás közötti 
szünetet. 

Az utcán, parkban történő sétáltatás is 
fontos. Ekkor kell ugyanis a fi atal kutyának 
annyi tapasztalatot szereznie házon kívül is, 
amennyit csak lehet. 

A már felnőtt kutyák közötti játék a kö-
vetkezőképpen kezdődik és zajlik le: a két fél 
egymáshoz siet, üdvözlésül megszagolják 
egymást, közben barátságosan csóválják a 
farkukat. Az egyik elkezdi fel és lefelé mozgatni 
– lelapuló testtartás mellett, többször ugrálva 
és táncolva – a mellső lábait. A másik hasonló 

módon viszonozza ezt a mozdulatot, majd 
körbefutják, körülugrálják egymást. Mihelyt az 
egyik eltávolodott, a másik utána szalad, folyik 
a fogócskázás.

Egyszer az egyik, majd a másik az üldöző. 
Ha az egyik elfogta a másikat, akkor igyekszik 
a hátára tenni mancsait. Eközben hátulsó
lábaikra állva kapaszkodnak fel egymásra, és 
apró harapásaikkal megdolgozzák egymás
nyakát, majd visszaesnek a földre, morogva 
hemperegnek ide-oda a talajon. Az egyik 
kissé keményebben sikerült harapdálására, 
a másik sivalkodó hanggal válaszol. Ilyenkor
rendszerint néhány másodpercre megszakad 
a játék. Ezután ugyanolyan barátságosan folyik 
a játék a teljes kimerülésig, néha azonban az
előbbi derűs szórakozás komoly marakodásba 
csaphat át.

Olykor a játék más formában indul: a két 
kutya lelapulva közelíti meg egymást kb. 5-7 
méter távolságra. Ekkor hirtelen leállnak. Az 
egyik lefekszik, és farkcsóválással csalogatja 
magához a másikat. Majd a fekvő kutya hir-
telen támadóan felugrik és üldözi a játékosan 
kitérőt. 

A séták során ne feledjük: miután léteznek 
viselkedésükben zavart egyedek is, a legjobb, 
ha jó alaposan szemügyre vesszük az idegen 
ebet. Sajnos akad olyan kutya is, amelyik való-
sággal keresi a csetepatét. Az ilyen természetű 
nagyon veszélyes, és gyakran súlyosan meg-
marja a másikat. 

AAz én kedvenc állatom egy 
magyar vizsla. 

Hogy miért? Mert nagyon 
aranyos.

A szőre barna színű. Nagy 
barna szemei vannak, és erős 
a teste.

Azt mondják, a szimata ki-
váló. Ezenkívül gyors futó.

Szeret játszani. Ha eldobom 
a labdát, késedelem nélkül 
visszahozza.

A legkedvesebb élményem 
egyike, amikor feldöntötte a 
szomszéd bácsi pálinkáspo-

harát. Mindannyian jót nevet-
tünk ezen.

Azért szeretem, mert na-
gyon ügyes és okos.

Brindza Beatrix, Doroszló

Az én kedvencemAz én kedvencem

Ismerd meg a kutyád

Őkelme is szeret játszani!Őkelme is szeret játszani!
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MÁRCIUS 15.
Ma Kristóf, Lujza, Lukrécia, 

Kelemen, Ludovika, Zakariás 
napja van.

1848 (159 éve történt)
Győzött Pesten a forradalom. 
Március 15-e a magyarok számára 
jelképpé vált, nemzetünk szabad-
ságszeretetét, szabadság utáni 
vágyát fejezi ki.

1907 (100 éve történt)
Európában elsőként Finnországban 
szavazati jogot kaptak a nők.

1493 (514 éve történt)
Christopher Columbus első újvilág-
ban tett látogatása után visszatért 
Spanyolországba.

1892 (115 éve történt)
New Yorkban Jesse W. Reno szaba-
dalmaztatta a mozgólépcsőt.

MÁRCIUS 16.
Ma Henrietta, Bálint, Valentin, 

Henrik napja van.

1893 (114 éve történt)
Meghalt Puskás Tivadar, Európa első 
telefonközpontjának megalkotója, a 
telefonhírmondó feltalálója.

1521 (486 éve történt)
Fernaõ de Magalhães (Magellán) 
spanyol szolgálatban álló portugál 
tengerész felfedezte a Fülöp-szige-

teket, ahol később a bennszülöttek 
megölték.

1926 (81 éve történt)
Az amerikai Robert Hutchings 
Goddard, a modern rakétatechnika 
atyja végrehajtotta az első sikeres 
rakétakilövést.

MÁRCIUS 17.
Ma Patrik, Gertrúd, Ármin 

napja van.

MÁRCIUS 18.
Ma Sándor, Ede, Alexandra, 

Nárcisz napja van.

1965 (42 éve történt)
Megtörtént az első űrséta, amit a 
szovjet űrhajós, Alekszej Leonov 
hajtott végre. A Voszhod–2 nevű 
űrkabinból szállt ki – természetesen 
biztosítókötéllel – és 20 percet tar-
tózkodott a világűrben.

MÁRCIUS 19.
Ma József, Bánk, Jozefa napja 

van.

1813 (194 éve történt)
A Glasgow melletti Blantyse-ben 
megszületett David Livingstone brit 
hittérítő, kutató és utazó.

1950 (57 éve történt)
Meghalt Edgar Rice Burroughs a 
Tarzan-történetek szerzője.

1994 (13 éve történt)
Yokohamában 160 ezer tojásból 
megsütötték a világ legnagyobb 
omlettjét.

Március 20.
Ma Klaudia, Irma, Alexandra, 
Mór, Hubert, Csák napja van.

1894 (113 éve történt)
Meghalt Kossuth Lajos, szabadság-
harcos, államfő.

1727 (280 éve történt)
Meghalt Sir Isaac Newton, angol fi zi-
kus matematikus és csillagász, a gra-
vitáció, a tömegvonzás, a mechanikai 
alaptörvények felismerője.

MÁRCIUS 21.
Ma Benedek, Gergely, Bánk, 

Bence, Nikolett, Miklós napja 
van.

A faji megkülönböztetés elleni nem-
zetközi küzdelem napja.

1685 (322 éve történt)
Megszületett Johann Sebastian 
Bach, német zeneszerző.

1969 (38 éve történt)
Budapesten üzembe helyezték az 
első magyar színestelevízió-adót.

1935 (72 éve történt)
Hivatalosan megváltozott Perzsia 
elnevezése, ekkor lett Irán.

LLeonov Alekszej Arhipovics alezredes, a 11. 
számú szovjet űrhajós 1934-ben született. 
1953-ban lépett be a szovjet légierőhöz, ahol 

később vadászrepülőként szolgált, majd kivá-
lasztották űrhajóskiképzésre. 1965 márciusában 
az első emberként lépett ki a világűrbe, s 20 per-
cet töltött a Belajajev vezette Voszhod–2 űrhajó 
fedélzetén kívül.

Egy évtizeddel később parancsnoka lett an-
nak az űrhajónak, amely a világűrben összekap-
csolódott egy amerikai Apolló űrhajóval.

De mi is valójában az űrséta, melynek első 
merész kisérletezője az orosz űrhajós volt?

Az űrséta (tudományos nevén: EVA, Extra-
Vehicular Activity) a legáltalánosabb megfo-
galmazásban az űrhajón kívüli, világűrben 
végzett munka. 

• Az első több űrhajóssal végzett űrsétára 
1969. január 16-án került sor, amikor Jevgenyij 
Hrunov és Alekszej Jeliszejev a Szojuz–4 és 5 
között szállt át a világűrön keresztül.

• Az első holdséta 1969. július 21-én zajlott 
le, amikor Neil Armstrong az Apollo–11 pa-
rancsnoka kilépett a holdfelszínre az Eagle nevű 
holdkompból. Amikor Buzz Aldrin űrhajós is 
kiszállt parancsnoka után, az Apollo–11 egyetlen 

holdsétája egyben az első több űrhajóssal vég-
zett holdséta is lett.

• A leghosszabb holdsétát az Apollo–17 
repülésen hajtotta végre Gene Cernan parancs-
nok 1972. december 12–13-án 7 óra 36 perc 56 
másodperc hosszan.

• Az első nyílt űrben végzett bekötetlen űrsé-
tát Bruce McCandless végezte el 1984. február 
7-én, a Challenger űrrepülőgép STS–41 jelű 
repülésén. Az űrséta 5 óra 55 percig tartott.

• A világ első űrsétát tett női űrhajósa Szvet-
lana Szavickaja lett 1984. július 25-én, amikor 
a Szaljut–7 űrállomás fedélzetéről lépett ki az 
űrbe egy 3 óra 35 perces űrhajón kívüli tevé-
kenységre.

• Az első európai űrséta a francia Jean-Loup 
Chrétien nevéhez fűződik, aki 1988. december 
9-én lépett ki a Mir űrállomás fedélzetéről az 
űrbe.

2006 szeptemberéig összesen 158 űrhajós 
– köztük 8 nő – tett űrsétát.

1965-ben, 42 éve történt

Megtörtént az első űrsétaMegtörtént az első űrséta
Alekszej Leonov szovjet űrhajós hajtott végre. A Voszhod–2 
nevű űrkabinból szállt ki – természetesen biztosítókötéllel – 

Robert Hutchings GoddardRobert Hutchings Goddard

Kossuth Kossuth 
LajosLajos

• Ezen a napon történt • Ezen a napon történt • Ezen a napon történt • • Ezen a napon történt • Ezen a napon történt • Ezen a napon történt • 
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A hó

Talpam alatt ropog a hó. Szikrázóan süt rá a nap, és most úgy csillog, mintha 
millió gyöngyszem volna végigszórva a földön.

Állok, mintha gyökeret vert volna a lábam, és gyönyörködöm. Szeretem a 
telet, de csak ezért a szép látványért. Minden fehér! A kert végében áll egy kiszá-
radt orgonafa. De most ő is nagyon szép, mert vastagon díszíti a fehér hó. A zöld 
borostyánindák között kis verebek csiripelnek, mint valamiféle csodamadarak. 
Jó búvóhelyet találtak itt a csípős szél és a fagy elől. Az utcán néhány ember siet 
a dolgára, most nincs idő beszélgetésre. A háztetőket hólepel borítja, mintha 
tejjel volnának leöntve, alatta szundikálnak a piros cserepek. Az égen a nap 
most elbújt a felhők mögé.

Azt hiszem, hogy újra esni fog a hó.

Percz Balázs, 6. osztály
Dózsa György iskola, Gunaras

A nyugalom szigete

Az út, amely a talpam alatt pihen, csupa sár a nemrég hullott esőtől. 
Körülöttem mindenféle pocsolyák fénylenek. Az út szélén álló fák gyökerei 

mellett földigiliszták bukkannak fel. A földből vékony, élénkzöld fűszálak bújnak 
ki. Némelyik fa korhadt, öreg. Kérgük egy öregember ráncos bőréhez hasonlít. 
Ezek a fák már nem élnek sokáig, de alattuk kikukucskálnak a hóvirágok, a ta-
vasz hírnökei. A búzatáblák vakítóan zöldek. A többi szántóföld még üres. Csak 
a száraz kukoricaleveleket fújdogálja a szél ide-oda. A falut már messziről lehet 
látni, ha tekintetünk végigvonul a fasor mellett. A távolból hallatszik a kutyák 
ugatása és az autók zúgása. Az égen sok a felhő, a nap pedig messziről egy 
hatalmas narancsnak látszik.

Amikor ezen a vidéken járok, mindig úgy érzem, hogy ez a nyugalom 
szigete.

Bálint Melitta, 6. osztály
Dózsa György iskola, Gunaras

Én
a

gyertya, 
te a

lángja!
Én a

Fatörzs, te az ága!
Föláldozom testem

Viaszát, hogy tápláljam
Fényed varázsát.

Ág a karom, láng a
lelkem. Nyújtom fényem,

Vedd el tőlem!

Gyertya

Csizmadi Anna, 8. osztály, József 
Attila iskola, Bácskertes

Éjjelek
megvilágítója,

tengerek mozgatója,
érzelmek át-

adója, fénnyel
eláraszt s el-
kápráztat.

S az utolsó 
éjjelen lel-

kem egye-
sül veled.

Hold

Klucsovszki Anett, 8. osztály
József Attila iskola, Bácskertes

Er-
deidben folynak 

folyóid,
testedben nyúlnak el hegyeid.

Ó, te föld, mindenkinek ősanyja,
te adod nekünk az életet.

Mennyi embert kell éltetned,
mennyi szemetet kell elnyelned?

Ó, te föld, mindennek ősanyja,
te adod nekünk a létet.

Mit érezhetsz a sok szegény
láttán, a sok háború és

robbanás után?
Ó, te föld, mindannyiunk

ősanyja, vajon meddig
adod nekünk az

életet?

Föld

Popovics Alekszandar, 8. osztály
József Attila iskola, Bácskertes

Csillagok

Sóta Yvonne, 8. osztály
József Attila iskola, Bácskertes

A
csilla-
gok az

égen este világítanak szé-
pen. Ha csillag hullik

az égből, könny-
csepp árad

a sze       münk-
ből                     !!!

Magból született
gyökeret eresztett, el se

hittem, milyen gyorsan növekedett.
Kis idő múlva már szára is volt,
s mire beköszöntött a tavasz,

már lombja is 
akadt. Nőtt, nőtt

növekedett,
nálam is
nagyobb 
lett, a for-

ró napokra
hűvös zugot

biztosítva.
S mikor

eljött a tél,
fejét

lehajtva
álomra 

tért.

Fa

Molnár Keri Edit, 8. osztály
József Attila iskola, Bácskertes

KépversekKépversek
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A szél
Télen, nyáron, erősen vagy gyengéden, de fúj a szél.
A szelet csak érezni lehet, amint ránkzúdul téli napokon, vagy amint átölel 

lágy, puha karjával nyári alkonyatokon. A szél néha pusztító, de a természet 
része, így nekem kedves. Ősszel a lábam mellett barna, száradt levelek futólé-
pésben versenyeznek céltalanul, ugyanis a szél hajtja őket. Távolabb egy öreg 
akácfa hajladozik, reccsen kettőt, s megnyugszik egy pillanatra. A madarak 
ijedtükben felröppennek róla, s a szél szárnyán utaznak egyik fáról a másikra. A 
szél átsiklik a faágak közt, majd megy tovább. A távoli domb mögött egy  régi 
szélmalom lapátjait forgatja meg, talán jó lenne, ha volna molnár vele.

A szél időjárás-változást hoz nekünk az égen lebegő felhőket mozgatva. 
Néha esőt, néha havat, vagy éppen csak fölfrissíti a fülledt levegőt. Nyári 
napokon kellemes hűsítőt áraszt ránk, nem tombol annyira, mint ősszel vagy 
télen. Tavasszal a zsenge fűszálakat mozgatja meg a lábunk mellett, mintha fésű 
futott volna át rajtuk.

Én a szelet a természet szárnyának és lábának tartom, amitől még varázsla-
tosabbnak tűnik.

Koncz Regina, 6. osztály
Dózsa György iskola, Gunaras

A rét
A rét egy nagy tarkaság, fák szegélyezik, amelyek apró pálcikáknak tűnnek 

ilyen messziről. 
Valamit látok közeledni, de csak a rét közepén ismerem fel, hogy egy őzike 

az. Ott már a madarak is felismerhetőek. Gyönyörű szépek, éppen felém száll-
nak. A nagy sokaságban a pillangókat is fel lehet fedezni. Minden zsong, zajlik 
az élet, úgy tűnik, hogy ez az egész egy nagy összevisszaság. De amikor lenézek 
a lábam elé, jól látom a virágokat, bogarakat, méheket. Rend van itt, csak min-
denki végzi a dolgát, a maga útját járja.

Kollár Andrea, 6. osztály
Dózsa György iskola, Gunaras

Az öreg tölgy meséje
Nyár volt, autóval utaztunk a tengerre Bosznián keresztül. 
Az út hosszú, ezért gyakran megálltunk pihenni, a hegyes, erdős és hűvös 

vidéken megálltunk egy pihenőhelyen kinyújtózkodni és felfrissülni. Miután te-
leittam magam friss vízzel, elkezdtem a hegyoldalon felfelé futni. Egy hatalmas 
fa alá értem, és elvetettem magam. Lentről bámultam a fa koronáját. Tölgyfa 
volt. Lehetett vagy 200 éves. Mintha körhintán lettem volna, ágai elmesélték 
életét, történetét. Egy mezítlábas fi ú ültette régen, aki a birkákat őrizte. Sokszor 
lecsupálták a kis fa leveleit, és szenvedett, míg olyan magasra nem nőtt, hogy 
nem érték el a koronáját. A pásztorból legény lett, és szerelme nevét meg sa-
játját szív alakban a fa törzsébe véste. Sok pásztor megpihent a tövében, míg a 
nyáját és teheneit legeltette. Az öreg tölgy sokszor megetette a disznókat mak-
kal. Sok gombát is felnevelt. Átélt több háborút, s az arra vonuló katonák törzsé-
hez kötötték lovukat. Látta, hogyan változik a világ, és sok titkot is hallott...

Egészen beleéltem magam a tölgy titkos életébe. Szüleim hívtak,  hogy 
indulunk tovább. Visszatértem a mába, megsimogattam az öreg tölgy törzsét, 
és azt kívántam neki, hogy kerüljék el a favágók fejszéi.

Stojakov Lea, 4. osztály
Svetozar Marković iskola, Bácsföldvár

A szennyezett folyó panasza

Sziasztok! A nevem Anna. Tizenkét éves vagyok.
A nagyapámmal élek egy kis kunyhóban, a hegyekben.
Itt lakni gyönyörű. Van a közelünkben egy rét, ahol szebbnél szebb virágok 

nyílnak. A nagyapámmal sokszor látogatunk el a hegytetőre, ahol együtt cso-
dáljuk a kilátást.

A legkedvesebb időtöltésem az, amikor a folyóparton üldögélek. Ilyenkor a 
folyó mesél nekem. Néha csodálatos hősökről, de legtöbbször a saját történetét 
regéli el. Így kezdi:

– Jaj, édes lányom! Amikor még a nagyapád sem született meg, akkor indul-
tam el hosszú utamra. Kitörtem a hegyoldalból, és medret vájtam magamnak. 
Akkor még fi atal voltam és gyenge. Vizem büszkén, átlátszóan csillogott. A 
halak is vígan úszkáltak bennem. Az egyik legjobb barátommal, Csuka Csabával 
sokat beszélgettem. Nagyon jó társaság. Ő is szeret mesélni. Tegnap elutazott a 
családjával nyaralni. Sajnos, nem fognak visszajönni.

– Miért nem? – kérdeztem.
– A történetből ki fog derülni – folytatta. – Szóval, az évek során sok folyó 

torkollott belém, így egyre nagyobb lettem. Hegyeket, völgyeket jártam be. 
Sokszor hallottam arról, hogy az emberek szennyezik a vizet. Ebben nem igazán 
hittem, amíg egy városban azt nem láttam, hogy valami zöld, undorító folyadé-
kot engednek a vizembe. Erre nagyon felháborodtam. Hogy képzelik ezt? Vajon 
mért csinálják? Maguknak is ártanak, hisz mi adjuk nekik az éltető vizet! Igazán 
megsértődtem. De azt gondoltam, hogy a többi városban csak nem tesznek 
ilyen szörnyűségeket. Tévedtem. Ez elszomorított. Ahogy haladtam tovább 
utamon, egyre piszkosabb lettem. A halaim is eltűntek. A Csuka család volt az 
utolsó, mindig ezt kérdeztem magamtól:

„Talán valami rosszat tettem, hogy ilyen büntetést érdemlek?”
– Nem, dehogy! – szólaltam meg. – Az emberek hibája ez, nem a tiéd! Kérlek, 

ne légy szomorú!
Mindennap ezt mondogattam neki. De a barátom nem vigasztalódik meg.
Remélem, ha elolvassátok ezt a történetet, mindig meggondoljátok majd, 

hogy szennyezitek-e a vizeinket, és akkor talán felvidul a pajtásom.
Dragin Dijana, 6. osztály

Cseh Károly iskola, Ada

Ébredjünk!
Az ősz már régen belemart a tájba,
mikor elindultam a drága, vén Tiszára...
Úton odafelé a kopár fák álmosan hajlongtak előttem,
és én még nem éreztem a borzalmat a levegőben.
De végül a látvány villámként csapott belém:
a folyóban fl akonok, halott állatok teteme,
olajos hordók...
mind az ember hanyagságának következménye!
A Tiszából, amiből egykor inni lehetett,
mi csináltunk halott, sivár szörnyeteget...
Mi, emberek!
Miattunk lett e csodás tájból nemkívánt, büdös,
elhanyagolt terület...
Aztán ráadásul még csak panaszkodunk,
de tenni nem teszünk,
hát mi lesz így velünk, emberek?
Gyerünk, ébredjünk!

Szalai Bence, 8. osztály
Cseh Károly iskola, Ada

Rózsák között
Amikor még csak hároméves voltam, kiszöktem a hátsó kertbe, ahová nem 

volt szabad kimennem. Kiszöktem, s azt tapasztaltam, hogy egy rózsaliget 
közepén állok. Elvesztem a hatalmas rózsaszálak között. Tekingettem jobbra-
balra, de nem találtam a hazavezető utat. Elkezdtem mászni. Szerencsémre nem 
kellett sokat kúsznom, mert jött anyukám, aki az ölébe vett, összepuszilgatott, 
s megmagyarázta, hogy azért nem engedtek hátra, mert féltettek, meg a rózsá-
kat is féltették.

Bementünk a biztonságos házba, ahonnan jó volt visszaemlékeznem a 
rózsás kalandomra.

Molnár Gergely, 4. osztály
Petőfi  Sándor iskola, ÓbecseHegyek és síkság. Kuruc Adrianna bácskertesi tanuló rajza
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Kedves Pajtások!Kedves Pajtások!
Az e heti küldemények azt bizonyítják, hogy sok termé-

szetbarát van közöttetek, és nagyszerű írásaitokkal másokat is 
igyekeztek meggyőzni a természet védelmének fontosságáról. 
Az adaiak a folyóval beszélgettek, a bácsföldváriak az öreg tölgy 
meséjét hallgatták. A környezetünket jelentő fogalmakat (hó, 
szél, rét) járták körül gondolatban a gunarasi hatodikosok, s a 
képzettársítás eredményeként idilli képek születtek. A bácskertesi 
nyolcadikosok képverssel tisztelték meg a földet, fát, levelet, 
napot, holdat, s itt a képversnek fi gyelemfelkeltő szerepe is van. A 
fenti írásokból olvashattok ízelítőt a mai Rügyfakadásban.

A levélírást gyakorolták az újvidéki Nikola Tesla iskola 
negyedikesei, s miközben bemutatkoznak jövendőbeli osztály-
főnöküknek, vagy a nagymamának számolnak be érdekes iskolai 
élményeikről, a jó fogalmazási készségüket is megcsillogtatják. 
Erről hamarosan meggyőződhettek.

Most a névsor következik:
Ada: Benák Ágnes, Bogáromi Erik, Dobrotka Katinka, Dragin 

Dijana, Illés Ferenc (2 írás), Kordován Ariella (2 írás), Morvai Melin-
da, Szilák Réka (2 írás), Tóth Kalocsai Réka, Tóth Tímea és Ürményi 
Sára;

Bácsföldvár: Gregus Zsanett, Polyák Anetta, Stojakov Lea és 
Tóth Bálint;

Bácskertes: Csizmadia Anna, Klucsovszki Anett, Koleszár 
Márta, Maros Szófi a, Molnár Keri Edit, Popovics Alekszandar, Sóta 
Yvonne, Takács Tamás és Tarr Tibor;

Gunaras: Bálint Melitta, Kollár Andrea, Koncz Regina és Percz 
Balázs;

Újvidék, Nikola Tesla iskola: Bágyi Brigitta (2 írás), Patarica 
Ildikó (2 írás) és Takács Mónika.

Örülök a kísérletező kedveteknek, akár témaválasztásban, 
akár a műfaj megválasztásában mutatkozik meg, ezzel is emelitek 
a Rügyfakadás szívonalát. 

Tomán Mária

Iniciálé. 
Kovács Gabriella 

topolyai tanuló 
rajza

A park fái

Egy szép napon elfogott a vágy, hogy kisétáljak a közeli parkba.
Abban a bizonyos parkban sok fa díszelgett. Köztük a legtöbb a nyárfa volt. 

Ez a növény lehet a legbüszkébb a nevére. A nyárról a pihenés, az üdülés és 
a meleg jut eszünkbe. Lehet, hogy pont ezért oly sok embernek a kedvence. 
Magassága elérheti a 25–30 métert is. Átlagos életkora 70–80 esztendő. Az 
ágából gyufát készítenek.

Mint említettem több fajta fa díszelgett köztük, egy ecetfa is. Ősszel, mint 
minden növénynek, neki is szegényes a koronája. Kevés levél volt rajta, de 
ami megmaradt, az vérpiros volt. Mintha azt kiáltaná: – Élni akarok még! Ne 
tépkedjetek le!

Megpillantottam még az erdei fenyőt. Ő itt nálunk, Európában és Ázsiában 
a legmagasabb jelzővel dicsekedhet. Eléri a 40–45 métert is. A mi szemünkben 
nem nagy szám, hiszen a felhőkarcolók mellett tényleg kicsinek tűnik. Egy 
fa nézőpontjából bezzeg óriási. Hogy nőhet meg ekkorára? Kérdezik a fák 
egymástól. 

A válasz egyszerű: gyorsan nő, és 600 évig él. Ezért a gyors erdősítésben 
nagy segítséget nyújt. A jó törzse miatt hajók, villany- és telefonpóznák készí-
tésére is felhasználják.

Akkor józanodtam ki ebből a látványból, mikor egy csendes hang megszó-
lalt a hátam mögött. Édesanyám szólt hozzám:

– Hát te itt vagy? Már mindenhol kerestelek!
Lehet, hogy még  valamit motyogtam is válasz gyanánt, de még nem 

ocsúdtam fel.
A fáknak sok mindent köszönhetünk: az oxigént, amit termelnek, ami nél-

kül nincs élet, a tűzifát, ami átsegít  bennünket a hideg teleken. Ők meg csak 
hallgatnak, mikor égeti őket a pattogó tűz.

Dózsa Anita, 6. osztály
Jovan Mikić iskola, Szabadka

Madárfészek

Madármama fészket rakott egy fára Arniék udvarában. Ott ült a fészekben, 
amíg a tojások ki nem keltek. A fi ókák éhesek voltak, ezért az anyjuk elment 
élelemért.

Arni észrevette, hogy madármama egyedül hagyta kicsinyeit. A fi ú 
elhatározta, hogy ellopja a kis madarakat. A fa nagyon magas volt, mégis 
elkezdett mászni felfelé. Mászás közben sokszor megcsúszott, de mindig 
sikerült megkapaszkodnia. Amikor felért a fészekhez, leült a fa egyik ágára, 
hogy megpihenjen. Eszébe jutott, hogy sietnie kell, nehogy visszaérjen a 
fi ókák anyja. Éppen megfogta az egyiket, amikor megérkezett a mama. 
Hangosan csiripelt, csapkodta szárnyait, és belecsípett Arni kezébe. Gyor-
san visszarakta a kicsit a fészekbe. Olyan fürgén lemászott, hogy ő maga 
sem hitte el.

Arni megtanulta, hogy nem érdemes madarat lopni.

Dékány Máté, 4. osztály
Petőfi  Sándor iskola, Doroszló

A mi Tiszánk

Ősz van. A nap még egy utolsót int a búcsúzó nyárnak. Hosszú útra indul, és 
a vándormadarakat is magával viszi. Hű barátunk, a Tisza most is velünk marad 
minden szépségével.

A partján őrt állnak az öreg nyárfák. Alattuk egy kövér kisegér keresgél, ta-
lán élelmet vagy az otthonát, melynek bejáratát tarka avarpaplan fedi. A zizegő 
nád között az ősszel nem törődő mókás vadkacsák bújócskáznak. A távolból 
harkály kopogása hallatszik. Csend és nyugalom. Megreccsen a nád, és várat-
lanul ott terem a jó öreg csősz. Megy, megáll, hallgatózik. Semmi zaj, megunja 
a némaságot, folytatja útját. Egy régi, félig elmerült, rozzant csónakon nádi-
veréb ugrándozik. Odébb egy sikló tekereg. A víz csendes, a tükörkép szinte 
valódinak tűnik. A tükröt egy nagyot csobbanó hal gyűri meg, és a sirályok a 
magasba rebbennek. A túloldalon, a szomorúfűz árnyékában egy öregember 
horgászik. A buktatóján szitakötő pihen. Odébb a földeken szorgalmas embe-
rek dolgoznak, gépek moraja hallatszik.

Lemenőben van a nap. A szél altatódalt zenél, nyugovóra tér a természet.

Kovács Kálmán, 7. osztály
Svetozar Marković iskola, Bácsföldvár
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MMinek köszönheti Madonna, hogy 48 éve-
sen is kiváló formában van és akár több 

órát is végig bír ugrálni a színpadon? 
Az énekesnő – saját bevallása szerint – 

rendkívül kemény edzéstervet követ. Az egyik 
újságnak elmondta, hogy hétfőtől szombatig 
jógagyakorlatokkal tartja magát formában, 
vasárnap pedig lovagolni szokott. 

– Egyetlen nap lazítás se jöhet szóba! 
– mondta Madonna. 

Annak ellenére, hogy a diszkó koronázat-
lan királynője nem panaszkodhat az alakjára, 
bevallotta, hogy azért ő se mindig elégedett 
a tükörképével. Mikor azonban úgy érzi, hogy 
felszedett pár kilót, nem kezd el siránkozni, 
hanem még jobban rákapcsol az edzésre és 
csökkenti a napi ételadagját.

Más hír szerint Madonna a napokban 
kijelentette: – A lányom 18 éves koráig nem 
randizhat!

A jelek szerint lelki szemei előtt már ott 
lebegnek azok a pillanatok, amikor kislánya 
udvarlóit kergeti majd el házuk közeléből. 

Az énekesnőnek bár még csak alig 10 éves 
a kislánya, Lourdes-t mégis komoly szigorral 
neveli. A katolikus hitre tanítja, és azt is kijelen-
tette, nem fog senki jött-ment udvarolgatni az 
kislányának.

KKylie Minogue azt ígéri a rajongóinak, hogy 
megéri várni soron következő albumára. 

Kylie Minogue-nak eddig összesen kilenc al-
buma jelent meg, és ha minden igaz hamarosan 
a tizedik is a boltok polcaira kerül. Az ausztrál 
énekesnő egy nemrégiben adott interjújában el-
mondta, hogy néhány számmal már félig-meddig 
el is készült. 

– A dalok fantasztikusan jók, ígérem, hogy ez 
lesz minden idők legszexisebb albuma – árado-
zott a készülőfélben lévő korongról Kylie. 

Az énekesnő utoljára 2003-ban jelentkezett 
új albummal (Body Language). Két évvel később 
mellrákot találtak nála, és teljesen visszavonult a 
munkától, míg meg nem gyógyult. 

Az új korong így nemcsak Kylie jubileumi al-
buma lesz, hanem a visszatérését, a rákbetegség 
feletti győzelmét is ünnepli majd.

AAz R&B sztárnak nemcsak dalokat sze-
rez bizonyos Ne-Yo, hanem énekelni 

is tanítja őt! 
Rihanna tesz arról, hogy pályatársa meg-

dolgozzon a pénzéért, ugyanis az elkészült 
számokat együtt gyakorolják be. 

– Ne-Yo egy zseni! Én sohasem jártam 
igazi énektanárhoz, ezért mindig tud újat 
mutatni. A stúdióban tanultam meg, ho-
gyan és mikor kell levegőt vennem – me-
sélte lelkesen. 

A legfrissebb pletykák szerint Ne-Yo más 
hírességekkel is együtt dolgozik, például 
Britney Spears és Whitney Houston karrier-
jének megmentésén is munkálkodik! 

A hét pletykája

Beyonce: szakítás és hepatitisBeyonce: szakítás és hepatitis

Mi újság, Rihanna?Mi újság, Rihanna?

Madonna Madonna 
nem lazítnem lazít

AAmerikai újságok értesülései szerint Beyonce Knowlesre nehéz napok várnak. 
Magánéleti- és egészségügyi szempontból is. A pletykák szerint ugyanis szakított Jay Z-

vel. Ráadásul még az se kizárt, hogy a makacs, hepatitis nevű vírussal fertőződött meg.  
Beyonce és Jay Z állítólag közös megegyezéssel vetettek véget öt éve tartó románcuknak, 

mert a rapperrel ellentétben az énekesnő még nem akar családot alapítani. 
Bár most éppen külön vannak, egyesek szerint még nincs minden veszve. 
– Még mindig szeretik egymást, és továbbra is barátok akarnak maradni. Nem hiszem, hogy 

egyik pillanatról a másikra le tudják zárni a kapcsolatukat. Most éppen vége, de nem lehet tudni, 
mi történik majd az elkövetkező hónapokban – mondta egy bennfentes. 

Időközben kiderült, hogy az énekesnő egy Valentin-napi bulin olyan ételt fogyasztott, amelyet 
egy hepatitis vírussal fertőzött szakács készített. 

Kylie: jobb lesz, mint valahaKylie: jobb lesz, mint valaha
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Te már hallottad? Rúzsa Magdi nemcsak éneklésben jeles-

kedik, hanem a konyhaművészet terén is megállja a helyét. 
Most Magdi legtuttibb receptjét, a fokhagymás spagettit 

ruljuk el a Zenebona olvasóinak.
Hozzávalók: 
– 2 nagyobb fej fokhagyma 
– fél dl bogyóolaj (olívaolaj )
– 2 db kisebb csípős paprika 
– csipet só 
– 1 marék frissen vágott petrezselyemzöld 
– 1/2 csomag spagetti 
– ízlés szerint parmezán sajt (boltokban kapható, reszelve)
Elkészítés: 
A két fej fokhagymát lereszeljük. Az olajat egy mélyebb ser-

enyőbe tesszük, majd a reszelt fokhagymát belehelyezzük.
Kb. 1,5-2 percig lassú tűzön pirítjuk, ügyelve arra, hogy ne 

égjen meg. A két db paprikát belemorzsoljuk, és a tűzről levesz-
szük. 

A spagettit megfőzzük. A kész spagettit összekeverjük az 
olajos fokhagymával, majd a friss petrezselyemmel. Ízlés szerint 
parmezán sajttal tálaljuk.

Mint már a Jó Pajtás is megírta, Rúzsa Magdi 
indul 2007. május 10-én a Helsinkiben 

megrendezendő eurovíziós fesztiválon.

AAz eurovíziós dalfesztivált minden év májusában rendezik 
meg. A fesztivál világszínvonalú zenei verseny, ahol a külön-

böző európai országokat képviselő énekesek dalai vesznek részt. 
A verseny két részből áll: az elődöntő 2007. május 10-én, 

csütörtökön lesz. A döntő viszont 2007. május 12-én, szombaton, 
közép-európai idő szerint 21 órától kb. éjfélig. A helyszín pedig 
Finnország fővárosa, Helsinki. 

A vetélkedőt szinte valamennyi európai országban élőben 
közvetítik, vagyis több száz millió nézője lesz a szemlének.

A szabályok szerint az eurovíziós fesztiválon előadott dalok 
hossza legfeljebb három perc lehet. A színpadon résztvevők szá-
ma legfeljebb hat fő. Vagyis magát az énekest még ötfős csapat 
segítheti. A fi nnországi versenyre eljutott énekes/együttes szaba-
don dönthet, hogy milyen nyelven énekel. 

A győztes dalt bemutató ország lesz a következő dalverseny 
házigazdája. A győztes dal szövegírója és előadóművésze pedig 
az eurovíziós dalfesztivál díját kapja.

– Már gyerekkoromban imádtam énekelni, de azt hittem, 
az lesz a helyes, ha szülésznő leszek. Amikor meghallottam a 
nevemet, mint az év felfedezettjét, úgy éreztem, mint amikor 
a repülő elrugaszkodik a földtől, illetve amikor egy kismadár 
a sok próbálkozás után végre valóban repülni kezd. Hatalmas 

öröm számomra a díj és az ezzel járó lehetőség. Azt gondolom, 
belépőt jelenthet Európa színpadára. Különleges dallal szeretnék 
indulni az eurovíziós versenyen.

Magdi Európa szemei előttMagdi Európa szemei előtt

Mi legyen ebédre?Mi legyen ebédre?
Rúzsa Magdi ajánlja
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Hey girl, is he everything you wanted in a man
You know I gave you the world
You had me in the palm of your hand
So why your love went away
I just can’t seem to understand
Thought it was me and you baby
Me and you until the end, but I guess I was wrong

Refrén:
Don’t wanna think about it, don’t wanna talk 
about it
I’m just so sick about it, I can’t believe it’s ending 
this way
Just so confused about it, feelin’ the blues about it
I just can’t do without ya, tell me is this fair?
Is the way it’s really going down
Is this how we say goodbye
I should’ve known better when you came around
That you were gonna make me cry
It’s breaking my heart to watch you run around
Cause I know that you’re living a lie
But that’s okay baby ‘cause in time you’ll fi nd

What goes around, goes around, goes around, 
comes all the way back around (4X)

Yeah

Now girl, I remember everything that you claimed
You said that you were moving on now (on now)
And maybe I should do the same (maybe I should 
do the same)
Funny thing about that is, I was ready to give you 
my name
Thought it was me and you baby and now it’s all 
just a shame
And I guess I was wrong

Refrén 

What goes around, goes around, goes around, 
comes all the way back around (4X)

Yeah

What goes around, comes around (comes around) 
yeah
What goes around, comes around (comes around) 
yeah
You should’ve known that (2X)

Refrén 

What goes around, goes around, goes around, 
comes all the way back around (4X)

Yeah

Yup, yup, yup
Let me paint this picture for you baby

You spend your nights alone
And he never comes home
And every time you call him
All you get is a busy tone
I heard you found out that he’s doing to you
What you did to me, ain’t that the way it goes
When you cheated girl, my heart bleeded girl
So it goes without saying that ya left me feeling 
hurt
Just a classic case, sce-sce-scenario
Tale as old as time, girl you got what you deserved
And now you want somebody to cure the lonely 
nights
You wished you had somebody that could come 
and make it right
Well girl I ain’t somebody with a lot of sympathy 
(see, see)

What goes around, comes back around
I thought I told ya, hey (4X)

 (Take it to ‘em hey hey...)
Haha
See, you should’ve listened to me baby
(Take it to ‘em hey hey...)
Because, what goes around, comes back around
Haha

TTovábbra is várják tippjeiteket a 
slagerlista@zene.hu e-mail címen. 

A vasárnap estig beérkezett szavaza-
tokat összegyűjtik, összesítik. A magyaror-
szági Radio Juniorban, amely a szavazást 
szervezi, minden héten kisorsolnak egy 
zenei jellegű ajándékot, általában divatos 
CD-t.

A pillanatnyi sorrend:
1. Dred: Megfordul a Föld 
2. Szandi: Nyugi doki 2007  
3. Dobrády Ákos: Fekete gyémánt  
4. Tóth Vera: Mondd miért pont? 
5. Ákos: Adj hitet  
6. Desperado: Csillagokban jártunk  

7. Groovehouse: Szívvel lélekkel  
8. Sugarloaf: Fogd a két kezem  
9. Lola: Élj a mának 

10. Baby Gabi & Ricky: Forró tűz

1. Justin Timberlake: What Goes Around... 
2.  My Chemical Romance: Famous Last Words 
3. Tokio Hotel: Über’s Ende Der Welt 
4. Akon and Eminem: Smack That 
5. Avril Lavigne: Keep Holding On 
6.  Sean Paul and Keisha Cole: (When You Gonna) 

Give It Up To Me 
7. U2 & Green Day: The Saints Are Coming 
8. Rihanna: Unfaithful 
9. Rúzsa Magdolna: Aprócska blues 

10. Gwen Stefani and Akon: The Sweet Escape 

Justin Timberlake

What Goes Around Comes AroundWhat Goes Around Comes Around

GreenGreen
DayDay

Jó PajtásJó Pajtás
top 10top 10

SzandiSzandi

Szavazz a kedvenc dalodra!Szavazz a kedvenc dalodra!
Lemezt is nyerhetsz
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AA múlt század egyik forradalmi változá-
sokkal teljes nyárutóján érkezett Sutting 
ezredes Szegzárdra. Ennek nem maradt 

írásos nyoma, csak annyi, hogy Töttős Ármin 
lómészáros unokája följegyezte a dátumot a 
családi Biblia hátulsó lapjára: augusztus 12. Az 
öröknaptár útmutatása szerint ez hétfői napra 
esett. Az ezredes Bogyiszlón töltötte a vasárna-
pot, marhagulyást evett a Kolomphoz címzett 
fogadóban, és az asztal mellől, az udvaron ácsor-
gó gyerekek szórakoztatására, pisztolyával lelőtt 
egy karóra akasztott rozsdáskék fazekat. A fazék 
szokatlanul tompán csattant, ami a lövés mesteri 
pontosságát jelezte; úgy találta el, hogy a lágy 
ólomgolyó szétlapult szögfejként oda is forrasz-
totta mindjárt a bogos karóhoz. Ezek apróságok. 
Gyermekkorában egy harkályt forrasztott így 
oda a fatörzshöz. A gyermekkor elmúlt. Mégis, 
egy kellemesen elköltött ebéd vagy vacsora 
után, mikor a merengésnek semmi nem állja 
útját, kockázat nélkül lehetett képzelegni arról, 
hogy az elegáns piros-fekete-fehérbe öltözött 
áldozat (lakáj vagy báli megbízott?) bajtársias 
hűséggel azóta is ott kapaszkodik a mohos ké-
regbe. Úgy tapasztalta, hogy egy idő múlva a vér 
is bekereteződik, mint az üveg alá tett zöld posz-
tócskán a titokzatosan hajdani tölgyfalevelek. 
Sőt az ellenfél is ott ül az asztalnál, a leveséhez 
nem nyúl hozzá, mégsem hűl ki, és halottak a 
pincérek. Az ezredes sárga mellényt hordott 
a zubbonya alatt, egy Lemberg környéki pa-
rasztfölkelés idején kapta ajándékba Privorszky 
Crescence nemes úrhölgytől. A mellény zsebébe 
fi nom mívű gyűrű volt belevarrva, mint örökös 
tartozék. A gyűrű története olyan kerek, mint 
a telihold. Crescence-szal és három kislányával 
a romtemplomhoz kocsiztak ki egy esősnek 
induló, mégis ragyogó napsütéses délelőttön. 
A mező virított, a dombok buján domborodtak, 
és a futó záporsuhintások – noha alig volt felhő 
– csillogó harántvonalakat húztak köréjük, mint 
a japán tusrajzokon. A fölkelést akkor már le-
verték. A megszálló osztrák csapatok és a lelkes 
orosz önkéntesek még a szokottnál is kegyetle-
nebbül hajtották végre a megtorlást a gyűlölt 
polákok ellen, miután kiderült, hogy a parasztok 
nemcsak a mindennapos nyomorúság miatt ra-
gadtak fegyvert, hanem nemzeti fölkelésről volt 
szó. Az ezredes, életében először, kivonta magát 
az öldöklésből, és ezt össze tudta egyeztetni az 
esküjével. Ahogy múltak az évek, ez egyre több-

ször fordult elő. Sorsdöntő vérengzések mellett 
lovagolt el, mint akit nagyobb izgalomba hoz 
egy virágvasárnapi keresztelő. Ez megzavarta a 
mendemondák ügynökeit. A homály nőtt, mi-
nél egyszerűbb lett a világosság. Európa kevés 
ütközetet, csetepatét ismert, ahol az ezredes fel 
ne bukkant volna valamilyen minőségben. Kül-
detés, megbizatás, titkos futárposta – a suttogó 
képzelet szerét ejti, hogy a valóságot szegényeb-
bé tegye. Milánóban egy agg Comtesse cirádés 
erkélyéről nézte végig az utcába szorult kötelé-
kek gyalázatos hősiességét. A katonák közül alig 
akadt valaki, aki megelégedett volna a jól irány-
zott lövés hörgő eredményével, utánaküldte 
a következő golyót is, s ezzel még egy utolsó 
rándulást, csodálkozó arckifejezést lehetett ki-
csikarni, hogy az is a zöld posztócskára kerülhes-
sen. A szuronyokkal ugyanazt művelték, akár a 
nagyétkű habzsolók, akik ötször is belekavarnak 
a levesbe, hogy több sűrűje jusson nekik. A Com-
tesse Bresciába akart menekülni az éj leple alatt, 
s csak az ezredes tanácsára tett le erről a szándé-
káról, meglehetősen nehéz szívvel. A bresciai vé-
rengzések azonban hamarosan igazolták, hogy a 
tanács nem volt légből kapott. Brüsszelben, Van 
der Noot ügyvéd és hazafi  főhadiszállásán már-
már árulásnak minősíthető anekdotákat mesélt 
el a császári helyőrség konyhaszemélyzetének 
lunátikus álmairól, melyekkel kondérkavargatás 
közben szórakoztatták egymást. Mások viszont, 
akik a kevésbé regényes igazsággal rokonszen-
veztek, abban nyugodtak meg, hogy az ezredes 
csupán ártalmatlan különc, akire túlságosan erős 

benyomást tett egy ifj úkori szánút a keselyűsi 
ártéren, ahol farkasok szegődtek a nyomába, 
s csak úgy tudta távol tartani őket, hogy égő 
szalmanyalábokat hajított a szán mögé, s amikor 
fogytán volt a szalma, magát a szánkót gyújtotta 
fel. E szerint a változat szerint órákig volt alkalma 
szemügyre venni a várakozó farkasok szemét, 
pillantásuk színeváltását az éjszakai máglya-
fényben és hallgatni a fegyelmezett lihegésüket. 
Ismét más volt a Kamarilla feltételezése. Többen 
úgy vélekedtek az illetékes ügyosztályon, hogy 
csak azért maradt a császári-királyi hadsereg kö-
telékében, hogy egy adott pillanatban rangjának 
és összeköttetéseinek teljes súlyával állhasson a 
forradalom rendelkezésére. Valószínű, hogy ez 
is közel esett az igazsághoz, csupán meggyőző 
bizonyíték nem volt rá.

Kedves Olvasó Kedves Olvasó 
Tanulók!Tanulók!

Szövegeink a mai jeles emléknap idéz-
te történésekkel, 1848 eseményeivel fog-
lalkoznak. Mészöly Miklós (1921–2001) 
metaforikus (képileg telített) nyelv révén 
jeleníti meg számunkra a forradalom ké-
szülődésének, érlelődésének hangulatát 
Sutting ezredes tündöklése (1986) című 
elbeszélésében. Több könyvében, de önál-
ló kötetként is napvilágot látott e műve. 
Én Volt egyszer egy Közép-Európa 
(1989) című, a Magvető Könyvkiadónál 
megjelent gyűjteményes kötetéből emel-
tem ki. Múlt századról beszél a történet 
elbeszélője, de ma már egy századdal 
odébb vagyunk keletkezésének idejéhez 
képest. A 19.  századról van szó.  Mészöly 
prózája jól illeszkedik a Gyöngyhalász 
márciusi tematikájához: újkori magyar 
történelmi regény. 

A magyar szabadságharc legismer-
tebb „regénye” kétségkívül a szabadság-
harc eposzaként emlegetett Jókai-regény, 
A kőszívű ember fi ai (1869). Bizonyos 
értelemben Mészöly idézett prózája is 
párbeszédet folytat a 19. századi regény-
nyel. Olvassátok el pl. a Jókai-műnek azt 
az epizódját, amely Baradlay Richárd 
és századának Bécsből való hazatértét 
(hazaszökését) beszéli el, s vessétek ösz-
sze Sutting ezredes forradalmi útjainak 
elbeszélésével! 

Brasnyó István vajdasági magyar 
költő verse (rovatunkban ez ideig Invali-
dusok kertje című költeményét közöltük) 
is a szabadságharc emlékét idézi. Az gon-
dolatsor szabad áradását, az emlékezés 
kiterjedését a központozás hiánya, az 
írásjelek elhagyása erősíti a versben.

Jó olvasást! És írjatok!
Bence Erika

 Mészöly Miklós

Sutting ezredes Sutting ezredes 
tündöklésetündöklése

(Részlet)
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Az ezredes egyenruháját a fölkeléssel rokon-
szenvező Crescence rejtette el a kastély padlásán, 
és ellátta civil öltönnyel. Az idegen, akit ezekben 
a hetekben a környéken láthattak, a fasorokban 
és a tavaknál, már nem viselt szakállt, vörös álha-
ja volt, és vörhenyes szemöldöke, s csak annyit 
lehetett tudni róla, hogy angol kereskedelmi 
utazó, aki Moszkvából van hazatérőben. A férj a 
fölkelés ideje alatt Bécsben tartózkodott, miután 
ígéretet kapott, hogy ha kielégítő hűségnyilatko-
zatot ír alá, elnyerheti a császári adóhivatal egyik 
vezető állását. A kikocsizásra az együtt töltött 
hetek utolsó napján került sor. Túlzott udvarias-
ság volt, hogy a lovász már reggel kilenc órakor 
megkérdezte tőle: „A szürke vagy a fekete hátast 
készítsem elő az esti indulásra, ezredes úr?” – de 
ez volt a szokás. Pedig még egy teljes nap állt 
rendelkezésükre; akár egy elfogyasztott bokrétá-
ból a maradék szál, melynek a szeméremszirmai 
már nem nyílhatnak ki. A fekete hátasra esett 
a választás. Crescence hajnalban nyitott rést 
a hálószobája ajtaján, és kilesett, hogy férje 
nagynénje, aki harminc esztendeje egy rózsákkal 
körbeültetett fehér házasság álomvilágában élt, 
vajon befejezte-e a szokásos éjszakai bolyon-
gást az árkádos folyosókon. Komornája szerint 
a Méltóságos Asszony üvegen keresztül nyalja 
a mézet, és az is gyönyörű. A folyosó üres volt, 
az emeletről sem hallatszott le semmi nesz. Az 
ezredes férfi úi méltósággal lépett ki az ajtón, 
s a zavar vagy a feszélyezettség legkisebb jele 
nélkül tért vissza a vendégszobába. A távolodó 
léptek biztonsága majdnem önkivületi csenndé 
csitult el Crescence-ban. Képtelen volt otthagy-
ni a csukott ajtót, nekitámaszkodott, s míg 
lehunyt szemmel összeszorította a combját, 
görcsösen forgatni kezdte köntösén az egyik 
gombot. Maga is érezte, hogy a festmények 
törékeny véglegességének a foglya ezekben a 
pillanatokban. (Az idős Botticelli egyik tollrajzára 
emlékeztetett, mely a ravennai csetepaték idején 
veszett el a modell utazótáskájával együtt.) Az 
ezredes vendégszobájának ablaka a távolabb 

fekvő falu szétszórt házaira nézett, melyeknek jó 
része még mindig őrizte a fölkelés pusztításának 
nyomát. Az állat- és emberhulláktól megtisztított 
kutak változatlanul bűzt árasztottak, a kiégett 
padlások gerendái fekete cseppeket izzadtak a 
záporok után. A bíró udvarát fölverte egy piros 
szemölcsvirágú gyomnövény, s a Kormányzóság 
rendeletére a Kápolna-dűlőből sem távolították 
el a bitófát. A gyermekkor elmúlt. A reggelihez 
hívó harangkongatásig az ezredes ezt a tájképet 
nézte az ablakból. A vízhatlan utazózsák útra 
készen állt a szoba alkóvos beugrójában, s már 
csak a következő éjszakai szálláson derülhetett 
ki, hogy Crescence – nem tudni, mikor – milyen 
vajákos kézzel csinált rendet az ezredes örökös 
utazgatásainak szerény tartozékai közt. Minden 
összehajtogatva, kisimítva, formás göngyö-
legekbe csavarva, selyemzsinóros zacskókba 
szétválogatva. Elhinni is nehéz volt, hogy egy 
agyongyömöszölt zsákba ennyi otthoniasságot 
lehet belevarázsolni. Mint ahogy a hintó porosz-
kálásának sem volt semmilyen búcsújellege. 
Ugyanígy a romtemplomhoz sem fűződött elte-
metett legenda vagy rémtörténet, egyszerűen a 
múlás túlélőjének bizonyult, tele tátongó seb-
hellyel, de a tornya állt, folyondár kúszta be, s az 
ablakmélyedéseiből növendék fácskák nőttek 
ki. A szűk völgyszorulatból kiszabaduló Peltew-
patak idáig elsodorta a lembergi albumin- és 
sörgyár szennyvizének a bűzét. A lovak jókedve 
feledtette ezt a stílustörést. Időnként nyihogva 
kapták föl rézsút a fejüket, s a két duzzadó 
nyakívre ilyenkor még síkosabban tapadt rá a 
fény, és átnedvesedett. Láttára mindkettőjüket 
az éjszaka képvonulásai borzongatták meg. 
Közben a három kislány csacsogott, s a lapos 
szalmakalapjukról drótegyenesen dobta hátra a 
szél a máslis szalagot. Ezek a különben derékig 
érő pántlikák – valahányszor kátyúba zökkentek 
– gyengéden odacsapódtak a mögöttük ülő 
Crescence és az ezredes arcához. Ez mindig el-
némította őket, pontosabban az ezredest, mert 
csak ő beszélt.

A hősöket kedvelni
atillás szabadságharcosokat
baljuk a szablya bronzmarkolatán
szakállas fejüket hurokba dugják

Vezérlő tábornokokat meg
túl magas rangú tiszteket
akiknek irányításával a közlegények
rohammal veszik be a legendákat

Piros sipkájuk szemükbe rántva
hátrálnak a feledésbe
elvesznek az országutakon
még ma is találni csontjaikból

Emlékművük a határtalanság
hadmérnöki rajza
ahogy utoljára mind
magyarok voltak

Brasnyó István

48-as emlékművek48-as emlékművek

Beatrix és Anita Beatrix és Anita 
kap könyvjutalmatkap könyvjutalmat

A doroszlói negyedikes Brindza Beatrix 
személyében új munkatársa van rova-
tunknak. Beatrix természetesen azokat a 
szövegeket olvasta el, amelyek legköze-
lebb állnak korosztálya érdeklődéséhez: a 
decemberben közölt meseregény-részletek 
között kutakodott. S képzeljétek, Bea már 
olvasta Milne Micimackójának mindkét 
részét. Azt írja, bosszantja Micimackó 
lassúsága: „Néha már alig tudtam kivárni, 
hogy végre kitaláljon egy jó ötletet.” Pedig, 
kedves olvasó tanulók, a Milne-regények 
épp erről szólnak: hogy nemcsak a zsenik-
nek, a talpraesetteknek és a bátraknak van 
helye a világban, hanem az olyan jószívű, 
szeretetteljes, de kissé együgyű, sőt, butuska 
lényeknek is, mint Micimackó és társasága. 

Hegedűs Tímea, Ristić Anita és Szitás 
Emma képzeletét viszont a szégyenbe 
esett lány története  ragadta meg: 
Rakovszky Zsuzsa A kígyó árnyéka című 
regényének részlete és a szégyenbe esett 
lány balladája.  „Befogadói beleegye-
zés”-nek hívják azt a módszert, ahogy 
ezekhez a szövegekhez közelítenek; az 
elbeszélt történetet saját élményeikkel, 
környezetük történeteivel vetik egybe 
vagy azonosítják. Szinte mindhárman 
hallottak nagyszüleiktől hasonló falu-
beli esetekről, a múlt század első felében 
– amikor még nagy szégyen volt lányfejjel 
szülni, a művi vetélés pedig még nem volt 
legális –  „megjáródott” lányok igyekeztek 
különböző módszerekkel megszabadulni 
terhüktől, és nagyon sokszor belehaltak. 
Igazatok van, lányok, tényleg megrázó 
történetet közvetít felénk mind a regény-
részlet, mind a népballada. Elárulom, 
a regény egésze még ennél is sötétebb 
képet fest a XVII. század kegyetlenségéről. 
Olvassátok el a regényt is!

Egy picit pontosítanám értelmezé-
seteket. Mindhárman azt írjátok, hogy 
az írónő meséli el a gyermekkorában 
hallott történetet. Nem. Ursula Binder, 
a mű (kitalált) elbeszélője, az a személy, 
akinek a szemszögéből láthatjuk az ese-
ményeket. Persze az elbeszélő személye 
az írónő, Rakovszky Zsuzsa képzeletének 
szüleménye.

Ezen a héten Brindza Beatrixé és Ristiċ 
Anitáé a jutalom. További jó olvasást!

Nem akarok unalmas lenni, csak 
megjegyzem: nem hiszem el, hogy csak 
Doroszlón és Kisoroszon olvasnak a di-
ákok. Mert ez idáig csak innen érkezett 
levél. Hogy milyen nagyszerű élmény az 
olvasás, arról viszont ezek a vaskos levelek 
tanúskodnak. 

S vegye sértésnek az, akire ráillik, de én 
leírom: ahol a tanár érdeklődik a modern 
irodalom, illetve az irodalomértés modern 
módszerei iránt, ott a diákok is nyitottak 
lesznek e stratégiák iránt. Nem lehet iro-
dalmi szöveget érteni úgy és azt, ahogy 
és amit negyven éve műveltek és olvastak. 
Modernek kell lenni...

b.e. 
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MMielőtt valaki túlságosan begerjed-
ne, elmondjuk: olyan veszettül 
erős komputer kell hozzá, ami 

jelenleg még a piszokul drága csúcskate-
góriát jelenti, de biztató, hogy jövőre már 
az lesz a normális, elérhető árú házi gép, és 
akkor jöhet a Vista is…

Több lényeges újítást tartalmaz a jelenle-
gi Windows (XP SP2) operációs rendszerek-
hez képest: 

* Áttervezett, új szolgáltatásokkal bőví-
tett felhasználói felület (Aero). 

* Internet Explorer 7 – a böngésző új ver-
ziója már kezelni fogja a lapfüleket és az RSS 
csatornákat (ez utóbbi az XP-hez is letölthe-
tő a Microsoft honlapjáról, magyarul is).

* Új, DirectX alapú grafi kus környezet 
(Avalon), mely kihasználja a modern grafi -
kus kártyák nyújtotta 3D szolgáltatásokat. 

* A Windows programozási környezetet 
(Win32 API) felváltja a .NET Framework 3.0 
(korábbi nevén WinFX). 

* A vírusirtó programok fejlesztőit spe-
ciális programozási felület (antivirus API) 
segíti.

* Natív DVD írás/újraírás az operációs 
rendszer szintjén. A Microsoft szándékai 

szerint az újraírható DVD veszi majd át a 
fl oppy, mint hordozható médium jelenlegi 
helyét. 

* Új telepítőeszköz, mely lehetővé teszi 
a Windows Vista gyors, néhány perc alatti 
telepítését. 

A Windows Vista a korábbi Windows 
verziókhoz hasonlóan több, különböző 
képességű és árú változatban lesz kapható, 
a Starter kivételével 32 és 64 bites változa-
tokban: 

Windows Vista Starter 

Ahogy a Windows XP esetében történt, 
a Vistának is lesz Starter változata. Ezt a ki-
adást a Microsoft az ún. feltörekvő piacokra 
szánja (India és Dél-Kelet Ázsia, Kelet-Eu-
rópa), ahol a piac rendkívül árérzékeny, és 
magas a kalózszoftverek aránya. Ez a verzió 
több Windows szolgáltatást nem tartalmaz, 
és a felhasználót is korlátozza, például egy 
időben legfeljebb három alkalmazás fut-
tatható párhuzamosan, és a fi zikai memó-
riából 256 MB-nál nem használ többet az 
operációs rendszer. 

Windows Vista Home Basic 

A Windows XP Home Edition-höz hason-
lóan a Home Basic a kispénzű fogyasztókat 
célozza meg, akiknek nincs szükségük 
széles körű multimédia-szolgáltatásokra. 
Az áttetsző Aero Glass téma nem lesz elér-
hető ebben a változatban, de a különböző 
eff ektek és fejléc színezése benne lesznek 
Aero néven. 

Windows Vista Home Premium 

A Windows Vista Home Basichez képest 
több szolgáltatást nyújt majd az otthoni 
felhasználóknak: például HDTV támogatást, 

DVD videók szerkesztését, fényképkezelő 
eszközöket, játékokat, mobileszközök 
támogatását, Aero Glass-t és fájlrendszer-
titkosítást is tartalmazni fog. 

Windows Vista Business 

A Windows XP Professionalhez hasonlít-
ható pozícióját tekintve: célpiaca a vállalati 
felhasználók köre. Nem tartalmazza a Home 
Premium változat multimédiás szolgálta-
tásait, viszont része lesz az IIS web szerver,
támogatja a kétprocesszoros rendszereket,
tartalmaz fax, távoli asztal szolgáltatást és
más, vállalati hálózatban használatos esz-
közöket. 

Windows Vista Enterprise 

A Business változathoz képest további, 
vállalati környezetben hasznos szolgálta-
tásokat tartalmazó változat: tartalmazza a
Microsoft Virtual PC szoftverét, támogatja
többnyelvű felhasználói felületek haszná-
latát, teljes meghajtótitkosítást és UNIX
hálózatokat. 

Windows Vista Ultimate 

A Home és Business változatok szol-
gáltatásainak kombinációját tartalmazza, 
célközönsége a nagy teljesítményű géppel 
rendelkező (professzionális videószerkesztő 
vagy nagy hardverigényű játékprogramo-
kat futtató) felhasználók köre.

A Windows Vista és az Offi  ce 2007 ma-
gyarítása elkészült, és már kaphatóak is 
a Magyarországi szoftverkereskedőknél, 
mintegy 200–400 eurós áron, a változattól 
függően.

  Windows Vista,Windows Vista,
immár magyarul isimmár magyarul is

A Vista nevet viseli a Microsoft Windows 
legújabb, XP-t követő verziója, melynek 

fejlesztési neve Longhorn volt. A Microsoft 
2006. november elején fejezte be a 

fejlesztését, kereskedelmi forgalomban 
2007 januárjától kapható, a magyar nyelvű 

verziók pedig február utolsó napjaiban 
jelentek meg.
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HHol is kezdjem? Homérosznál. Odüsszeájában olvastam először a 
lótuszevő lotofágokról, akik úgy jóllakatták datolyával a hajósokat, 
hogy azok ott is akartak maradni örökre. Megértem őket. Dzserba, 

a Tunézia keleti partjainál fekvő álomsziget, hófehérre meszelt házaival, 
mór stílusú szállodáival, homokos tengerpartjával maradásra késztet. Süt a 
nap szinte egész évben, itt terem a legfi nomabb datolya, és a vidám, barát-
ságos dzserbik szeretik a vendégeket. Java részük az idegenforgalomból él, 
a többiek őseik mesterségéből. 

Nézem a tengert. Áttetsző azúr, itt-ott tintakék csíkokkal, tetején na-
rancsszínű vitorlák. Hatalmas szabadtéri színpad, amelyet benépesítenek a 
napi műsor állandó szereplői. Mezítlábas tevehajcsárok, lovasok, árusok. Az 
egyik színes kendőket lobogtat, a másik szőlőt, dinnyét kínálgat, a sütemé-
nyes állva vonul be, dromedárja hátán. Fehér farmerban, fekete trikóban, 
napszemüvegben, nyakában mobil. Nála csak a vezértevéje feltűnőbb: 
fején kackiás kalap, temérdek színes pomponnal. A gyerekek odarohannak, 
a nők habozva feltápászkodnak, majd hosszan alkudoznak a tűző napon. 
Ha nem tudnak megegyezni, mennének vissza a helyükre. Nyomukban 
valamelyik árussal. 

Keverednek a népek. Ilyet is csak Dzserbán lát az ember, naplemente-
kor. Vízi sétányon együtt masírozó tevéket, lovasokat, árusokat, üdülőven-
dégeket. Dzerba első hódítói a karthágóiak voltak, ők nevezték el a szigetet 
Meninxnek, ami a nyelvükön árapályvidéket jelentett. Apállyal indul a nap, 
dagállyal ér véget. A homokos partot ellepi a víz, nagyokat lehet sétálni 
benne, kagylókat gyűjtögetve.

Dzserba valóban a pihenni vágyók paradicsoma, de érdemes szánni 
legalább egy napot a környék megismerésére is. Humt Szuk, a legnagyobb 
település, a takácsok és kelmefestők központja. Festői bazárnegyede nők-
nek életveszélyes. No nem a közbiztonság miatt – azzal semmi probléma. 
De ki tudna ellenállni a mesés ezüst ékszereknek, a helyi fazekasok mű-
vészi cserépedényeinek vagy a csodás, szinte fölröppenő szőnyegeknek. 
Gyönyörűek a bereber kelimek, aki rászán egy órát, felére lealkudhatja az 
amúgy sem túl magas árakat.

A sivatag: pont olyan, mint amilyennek Rejtő Jenő leírta (ha még nem 
olvastátok P. Howard művésznéven írt olvasmányait, okvetlenül pótoljátok 
műveltségeteknek e komoly hézagát). Honnan tudhatta, milyen fi gurák 
lézengenek a Szahara poklában, amikor soha nem látta? Igen, elképzelni va-
lamit néha nagyobb kaland, mint megélni. Kirándulás a fekete kontinensre. 
Sivatagi túra: kék lepelbe burkolózott emberek fehér tevéken, a Párizs–Da-
kar-rali útvonalán haladunk. Szeretnék nomád lenni. Nekik aztán nincs 
gondjuk lakásra, bútorra, ilyesmikre. Hol itt, hol ott ütik fel sátrukat, lámpá-
suk a hold, ágyuk a maguk szőtte szőnyeg. Nem néznek tévét, a hajukat sem 
samponnal mossák, hanem állítólag tevepisivel, attól olyan dús. A berber fi ú, 
aki beöltözött tuaregnek, skorpiót mutat a tenyerén. Fehéret. Egyedül ennek 
nem halálos a csípése. Nem próbáltam ki. Hirtelen a sátorélettől is elment 
a kedvem. Pedig a Szaharának ez a része igazán varázslatos. Virágoskertje a 
homok birodalmának. Onnan is hoznak rózsát – kőből –, ahol már egyetlen 
fűszál se terem. Ez a Szahara rózsája, és sosem hervad el. Félelmetesen szép 
az eróziótól lepusztult sziklafalak vidéke, valóságos holdbéli táj. 

Matmata a trogloditákról – barlanglakókról – nevezetes. Ahol körbeme-
szelt lyukakat látni a dombok oldalában, ott ma is laknak. Minden helyiség 

– konyha, szövő- és hálószoba, olajsütő – külön bejáratú, és kellemesen 
hűvös. Berendezés csak a legszükségesebb: asztal, székek, alvásra szőnye-
gek, főzésre tűzhely. Fölötte az itteni női lapból kivágott naptár, akárcsak 
nálunk, a régi falusi házakban. 

Visszafelé megállunk Metamarban, hogy megtekintsük a ghorfákat. 
Vályogtéglából épült, mesebeli házak, egymásra rakva, mint a dobozok. 
A felsőbbekbe a falból kiálló köveken lehet bemászni. Valaha a dzsoff ara 
nomádok építették magtárnak, de lakni is lehet bennük. 

Már majdnem visszaértünk, egy kilátóról lenézünk a „falunkra”. Errefelé 
az élet eseménytelen, de mégsem reménytelen. A kutya ugat, a karaván 
halad. Akár ismerik az itteniek ezt a mondást, akár nem, itt nem kapkodnak 
összevissza, mégis haladnak. Szállodák épülnek, új kisboltok nyílnak, az 
egyikre már azt is ráírták: szupermarket…

N. L.

Dzserba,Dzserba,
az álomszigetaz álomsziget

Tevék a tengerben, rózsák, 
datolyapálmák a sivatagban. Oázis 
mindenütt: sivatagban, tengerben, 

hegyekben. Kék emberek fehér tevéken, 
holdbéli táj, ghorfák, amelyek nem 

növények, hanem régi magtárak.
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Kérdés: Azt szeretném tudni, mi is az a szuggesztió?
Válasz: Jó kérdés, mert a szuggesztióval naponta találkozunk 

az utcán, az áruházakban, a rádióban és a televízióban, csak nem 
tudjuk, hogy most minket szuggerálnak.

A szuggesztió sugalmazást, befolyásolást jelent. Mindig a szó 
vagy egy nagyon szemléletes kép segítségével történik. A célja 
az, hogy valakit vagy valakiket rávegyenek arra, hogy olyasmit 
tegyen, amit egyébként esze ágában sem lenne megtenni. 
Például Pistike azt sugallja Karcsinak, hogy jó volna ma délelőtt 
megnézni annak a cirkusznak az állatseregletét, amelyik tegnap 
érkezett a városba. Ezért el kéne lógni a matekóráról. Ha Karcsi 
befolyásolható, belemegy a lógásba, pedig tudja, hogy ezért a 
szülei megfenyítik.

Kérdés: Azt már értem, hogy a szuggesztió más emberek be-
folyásolását jelenti, de nem tudom mikor és mire használják.

Válasz: A szuggesztión alapszik a legtöbb reklám, hiszen a 
sok-sok árut a kereskedelemnek el kell adnia. Ezért képpel és 
pár szavas reklámszöveggel azt sugallják az embereknek, hogy 
az a valami számukra nélkülözhetetlen, mert az olyan egészsé-
ges, olyan egyedi darab, olyan tartós, olyan üdítő, olyan ízletes 
és főleg annyira olcsó, hogy az már neki is megéri. És különben 
is ez az utolsó darab, mondja a kereskedő (pedig a raktár tele 

van), holnap már nem kapja meg, vagy ha igen, sokkal drá-
gábban.

A sugalmazások iránt fogékony emberek persze egy idő után 
rádöbbennek, hogy az a megvásárolt dolog teljesen hasznavehe-
tetlen és számukra fölösleges holmi.

Sugalmazással élnek a politikusok és a politikai pártok is, ami-
kor a választások előtt mindenkivel azt próbálják elhitetni, hogy 
egyedül ők tudják megoldani az ország gondját-baját.

(Szemfüles)

Lecke öt pontbanLecke öt pontban
a kanadai a kanadai 

vadlibákról (1.)vadlibákról (1.)
1. tény: A vadlibák csoportosan, V-alakban 

szállnak. Repülés közben mozgatják szárnyukat, 
s a levegő felhajtó ereje fenntartja a következő 
libákat. Így lehetséges az, hogy 71%-kal hosz-
szabb távolságot tudnak megtenni, mintha 
csak egyetlen pár repülne együtt.

Lecke: Ha egymást segítve dolgozunk, s kö-
zösségi szellemben végezzük a munkát, sokkal 
gyorsabban és könnyebben érjük el a célt.

2. tény: Ha egy vadliba kirepül a sorból és 
egyedül próbál célhoz érni, azonnal lelassul, 
mert nem segíti őt többé a levegő emelő ha-
tása, amelyet a többi vadliba szárnycsapásai 
biztosítottak számára. Így gyorsan visszarepül 
a sorba, hogy repülése könnyebbé váljon társai 
erőfeszítése által.

Lecke: Ha van annyi eszünk, mint egy ka-
nadai vadlibának, akkor együtt dolgozunk a 
közösséggel a közös cél érdekében.

Kisokos, a péterrévei
Samu Mihály iskola diáklapja

AAz arcod nem tudod eltakarni, 
ezért mindennap különféle 

szennyeződések „bombázzák”, me-
lyek könnyedén pattanások kialaku-
lásához vezetnek. A te korodban a 
fokozottabb faggyútermelés miatt 
könnyebben elzáródnak a pórusok, 
s ha nem tisztítod meg naponta az 
arcod, a baktériumok gyulladást is 
okozhatnak. Nem beszélve arról, hogy 
senki sem szereti, ha ezek a kis piros 
pontocskák virítanak az arcán. Ha vi-
szont felkészült vagy, visszaverheted 
a támadásukat. A szennyeződések 
eltávolítására az arclemosó a legmeg-
felelőbb készítmény. Természetesen 
kifejezetten a tiniknek készült fajta.

Az alapos és gondos arcápolásnak 
alapja az arclemosó, mely lényegében 
a takarítás oroszlánrészét végzi: meg-
szabadít a napi szennyeződésektől, a 
felesleges faggyútól és persze – ha 
használsz – a sminktől. Érdemes reg-

gel és este használni. Jegyezd meg, 
hogy arctisztításra ne használj szap-
pant vagy tusfürdőt, mert kiszárítja 
a bőröd. Egy jó minőségű arclemosó 
úgy tünteti el a szennyeződéseket, 
hogy közben nem hal szomjan a 
bőröd. 

A szuggesztióA szuggesztió

Napi Napi 
arctisztításarctisztítás



Jó
 P

aj
tá

s
Jó

 P
aj

tá
s

23

Kedves Géza, kedves Kollégák!Kedves Géza, kedves Kollégák!
Szívből gratulálok a 60. évfordulóhoz. Mindenekelőtt jó 
egészséget és jókedvet kívánok az elkövetkezendő 60 évhez.

Szeretettel:
Punykó Mária, a beregszászi (Ukrajna) Irka főszerkesztője

A szennyezett folyó A szennyezett folyó 
meséjemeséje

AA tiszta, szennyezetlen víz az élet forrása. Ott született minden. 
Folyók, tavak, tengerek... Ma már mind veszélyben vannak. Az 

ember akarva, akaratlanul tönkreteszi a természetet. Gondoljunk 
csak a gyárakra, autókra! 

A legmagyarabb folyó a Tisza, vallotta Jókai Mór. Nem hagyja el az 
Alföldet, itt kanyarog a maga 962 km hosszúságával. Eredeti folyása 
1419 kilométer, de a rengeteg áradás miatt a 19. század második 
felében gróf Széchenyi István vezetésével szabályozták a rakoncát-
lankodó folyót. A természetes vagy mesterséges folyókanyarulatok 
elvágásával létrejöttek a holt medrek. Ezeken a helyeken egészen 
különleges növényvilág alakulhatott ki. A civilizáció által tönkre nem 
tett morotvák vízi világa kiemelkedő természeti értéket képvisel. A Ti-
sza a Máramarosi havasokban ered, a Fekete- és Fehér-Tiszából. Ezek 
az ikerfolyók 50 kilométeren keresztül csordogálnak egymás mellett, 
mígnem örök szövetséget kötve egyesülnek. Tizenegy mellékfolyóval 
találkozik a folyása során, míg végül Titelnél belefolyik a Dunába. Az 
alföldi szakaszain jól hajózható folyó,  bár hajóforgalma kicsi. 

Vajon mit mesélne ez a számunkra kedves folyó, ha tehetné? Sze-
rintem felhívná a fi gyelmet arra, hogy a tiszta víz milyen nagy kincs. 
Sajnos, a Tiszát már érte egy-egy nagyobb szennyezés. 2000. január 
30-án este megközelítőleg 120 tonna ciánt és nehézfémet tartalmazó 
100 ezer köbméter víz került a Lápos folyóba, majd a Szamosba, on-
nan a Tiszába, és végül a Dunába. Miután ez a szennyhullám levonult, 
a víz és a hordalék kezdett visszatérni a normális állapotba. Szeren-
csére emberi, halálos kimenetelű baleset nem történt. Persze ez a 
katasztrófa a növényeket és az állatokat másként érintette. A felső 
szakaszon a teljes, míg lejjebb a plankton 30–60 százaléka pusztult 
el, szerencsére ez gyorsan regenerálódott. A puhatestűek körében 
nem volt olyan jelentős a létszámcsökkenés. Érdekes, hogy ezen a 
nyáron rengeteg tiszavirág tenyészett a Tisza teljes hosszában. A hal-
pusztulás azonban nagymértékű volt. A magyar hatóságok összesen 
1240 tonna hal pusztulásáról számoltak be. Bizonyos védett és veszé-
lyeztetett halfajokat teljesen kiirtott a szennyeződés. A madarak és az 
emlősök azonban nem pusztultak el nagyobb mértékben, ők szeren-
csére képesek megérezni a cián jelenlétét a vízben. Ráadásul a folyót 
jég borította, ám mégis sok rétisas lelte halálát a halfogyasztás miatt. 
A kormorán-, a jégmadár-, a partifecske-populáció nem fogyatkozott 
jelentősen. Az emlősök közül a vidrák voltak azok, akik legjobban 
megszenvedték ezt a balesetet. Elpusztultak vagy elmentek, a mér-
gezés utáni hónapokban mégis visszatértek a régi helyükre. 

Bár a természet képes regenerálódni, bosszúja nem marad el. Az 
áradások is nagymértékűek voltak az elmúlt években. Jobban kellene 
fi gyelnünk, hogy ilyen esetek ne forduljanak elő. Vigyáznunk kellene 
a folyókra, tavakra, erdőkre, a természet igazi kincseire. Ha mi gon-
doskodunk róla, megajándékoz  bennünket madárcsicsergéssel, jó 
friss levegővel és kellemes környezettel. Ehhez mindenki segítségére 
szükség van!

Benák Ágnes, 8. osztály
Cseh Károly iskola, Ada

ADA

A Cseh Károly iskola ötödikesei tornaórán a felemás korláton gya-
koroltak. – Sziráki Réka

Az ötödikesek műszaki órán lampiont és ceruzahegyezőt készí-
tettek. 

Már készülnek a szebbnél szebb tárgyak a húsvéti vásárra. – Tóth 
Kalocsay Réka

Az iskolában február 13-án szervezték meg a farsangi bulit, amit a 
tornateremben tartottak. 

Az iskolai fi zikaversenyen Bogáromi Erik harmadik, Csuvik Oszkár 
pedig hatodik helyezést ért el. Mindketten a 6. c osztály tanulói. 
– Hodik Rita

Az iskola hatodikosai június 7-én Belgrádba kirándulnak. 
Az iskola tanulói március 21-én Újvidékre utaznak, hogy az Újvi-

déki Színházban megnézzék a Koldustetű című színdarabot. 
Az adai 1994-es születésű fi ú kézilabdacsapat 34:3-ra legyőzte a 

megfelelő moholi csapatot. – Prokop Adrien
A hatodikosok műszaki órán elkészítették házuk tervrajzát, amit 

később be is rendeznek. – Kordován Ariella

BÁCSKERTES

A február 26-án Szabadkán megrendezett matematikaversenyen a 
József Attila iskolából a következő tanulók vettek részt: Molnár Csilla, 
Lovász Loretta, Ujlakos Stefánia, Buják Edvin, Molnár Marika, Koleszár 
Tibor, Péter Rudolf, Szmoleszki Flórián, Buják Szintia, Koleszár Márta, 
Buják Irisz és Pudelka István. – Molnár Marika

Február 24-én Apatinban tartották meg a községi szavalóver-
senyt. A  bácskertesiek közül a következők vettek részt: Antalovics 
Krisztián, Hodovány Szilárd, Koleszár Olga, Maros Linda, Cervenkovics 
Dávid, Hodovány Henrietta és Guzsvány Flóra. A zsűri megdicsérte a 
szavalókat, akik közül Henrietta második helyet, Flóra pedig harma-
dik helyet ért el. Ők ketten továbbjutottak a Szabadkán megtartandó 
körzeti versenyre. – Dobó Márta

ÓBECSE

A Samu Mihály iskola felsős tanulói előadást hallgattak meg a 
helyes táplálkozásról a gyermekgondozóban. 

A február 24-én megtartott német nyelvi versenyen Sánta Judit 
nyolcadikos tanuló harmadik helyezést ért el. 

Az iskola ötödikesei március elsején védőoltást kaptak. – Balzam 
Henrietta

TÖRÖKFALU

Molnár Edit, a Cseh Károly iskola ötödikeseinek osztályfőnöke 
javasolta, hogy a tanulók társasjátékokat hozzanak az iskolába, mivel 
a rossz idő miatt a szünetben is bent tartózkodnak a tanteremben. Így 
a szünetek játékkal telnek el. – Gődér Szófi a

Az ötödikesek magyarórán megnézték a János vitéz fi lmváltoza-
tát. – Kósa Éva

Az ötödikesek következő házi olvasmánya Tom Sawyer kalandjai. 
Az órákon olvastak belőle és ez azért volt jó, mert mindenki kedvet 
kapott az olvasáshoz. – Kiss Csilla

A karácsonyi vásáron összegyűjtött pénzből a tanulók társasjáté-
kokat vásároltak. 

A február 13-án megtartott farsangi bulin Ki mit tud? vetélkedő 
is volt. A győztesek könyvjutalomban részesültek. Természetesen 
díjazták a legötletesebb jelmezeket is. Az első tíz helyezett oklevelet 
kapott. A buliban volt ízletes farsangi fánk, amit a tanárok készítettek, 
és forró tea is. 

Április 2-án tavaszi vásár lesz az iskolában. Erre az alkalomra osz-
tályfőnöki órán díszeket készítenek a tanulók, amiket árulni fognak. 
– Csorba István

A farsangi jelmezbál fő díját Bicskei Andrea hatodikos tanuló 
nyerte. – Gulyás Norbert

A hatodikosok egyik tornaórán a bakugrást gyakorolták. Sokan 
féltek az ugrástól. A következő órán a fejenállás és a tigrisbukfenc volt 
műsoron. – Bicskei Andrea

Az infl uenza sok tanárt és diákot ágyba döntött. Mindenkinek 
jobbulást kívánunk. 

A hetedikes fi úk minden nagyszünetben sakkoznak. – Egy hete-
dikes tudósító
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Túlfárasztod Túlfárasztod 
magad?magad?

ÉrtékelésÉrtékelés
A  SOHA 1 pont,  a RITKÁN 2 pont, 

a GYAKRAN 3 pont,  az ÁLLANDÓAN
4 pont.

21–38 PONT KÖZÖTT
Te kiegyensúlyozott, higgadt személy 

vagy. Minden feladatodat lelkiismeretesen 
és sikeresen elvégzel.

39–57 PONT KÖZÖTT
Hajlamos vagy arra, hogy túlhajtsd 

magad. Ügyelj arra, nehogy hamar kedved 
veszítsd!

58–68 PONT KÖZÖTT
Tipikus példája vagy azoknak, akik nem 

tudnak nemet mondani, ha mások felada-
tot bíznak rá. Képes vagy még a szabadidő-
det is feláldozni.

Néha eltöprengsz 
azon, hogy vajon nem 

terheled-e magad 
a kelleténél jóval 

nagyobb mértékben? 
Megtudod a választ, ha 
őszintén válaszolsz az 

alábbi kérdésekre.
1.  Türelmetlen leszel, ha várnod kell valakire?

     Soha ritkán gyakran állandóan

2.  Versenyfutásban vagy az idővel?

     Soha ritkán gyakran állandóan

3.  Kijössz a sodrodból, ha félbeszakítanak?

     Soha ritkán gyakran állandóan

4.  Állandóan több vasat tartasz a tűzben?

     Soha ritkán gyakran állandóan

5.  Egyszerre mindig több dologgal foglalkozol?

     Soha ritkán gyakran állandóan

6.  Túl sokat vállalsz magadra egyszerre?

     Soha ritkán gyakran állandóan

7.  Nagyon fontos neked, hogy lásd munkád eredményét?

     Soha ritkán gyakran állandóan

8.  Nem találod a helyed, ha nem csinálhatsz valamit?

     Soha ritkán gyakran állandóan

9.  Jobban érdekel az eredmény, mint a tevékenység maga?

     Soha ritkán gyakran állandóan

10.  Elveszíted a béketűrésed, ha valami nem sikerül?

     Soha ritkán gyakran állandóan

11.   Akkor is  a következő feladaton töröd a fejed, amikor
 éppen aktuális teendőid végzed?

     Soha ritkán gyakran állandóan

12.  Mindig a tökéletességre törekszel?

     Soha ritkán gyakran állandóan

13.   Előfordult már, hogy megfeledkeztél a legjobb barátod/barátnőd 
születésnapjáról?

     Soha  ritkán gyakran állandóan

14.  Nagyon dühös vagy magadra, ha valamilyen hibát vétesz?

     Soha ritkán gyakran állandóan
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Tizenöt éves lány vagyok. Szerelmes
vagyok egy fi úba. Ám van egy nagy gon-

dom: duci vagyok és a suliban  nagyon 
sokan csúfolnak. Már sokszor megpró-
báltam lefogyni, de nem ment. Egy este 
a fi útól kaptam egy üzenetet, amelyben 
tőlem kér segítséget. Azt kérdezte, 

hogy mit adjon annak a csajnak, akit 
zeret. Én erre nagyon féltékeny lettem.
a suliban, mikor óra van, nagyon sokat 

néz rám, és én nem tudom, hogy ez mit jelent. 
Kérem, segítsen, hogy megtudjam az igazat, vagy hogyan 
felejthetem el. Köszönöm.

Klaudia”

Válasz:
Kedves Klaudia!
Sajnos most neked is meg kellett tapasztalnod a saját bőrö-

dön, milyen „másnak” lenni. Ezt majdnem minden duci, gebe, 
sánta, stréber, szemüveges, dadogó, visszahúzódó stb. személy 
megtapasztalja, mindenki, aki valamiben más, mint a többség. 
Ennek általában csúfolódás, piszkálódás, kiközösítés, néha 
fi zikai bántalmazás a formája. És nagyon nehezen viseli el az, 
aki megéli. Te mit tehetsz? Azt, hogy először is számba veszed 
azokat az embereket, akik nem csúfolnak. Kik azok, akik szíve-
sen barátkoznak veled, és akikkel te is szívesen együtt vagy. 
Biztosan lesz jó néhány név a listádon! Igyekezz velük együtt 
lenni, barátkozni.

 Hogy a duciságodon is csiszolj, mindenekelőtt kezdj el 
rendszeresen tornázni (aerobik, pilates, labdatorna), de jót tesz 
a rendszeres tánc is, nem diszkótáncra gondolok elsődlegesen, 
hanem olyanra, amit tánciskolában, felügyelet mellett lehet 
gyakorolni és élvezni. Ha nincs ilyen lehetőséged, szerezzél 
be videokazettán tornagyakorlatokat, számos ilyen felvétel 
megvásárolható, nálunk is. Nemrégiben az újságosbódéban 
kezdőknek szóló jógagyakorlatokat láttam, elfogadható áron. 
Ha Magyarországon tudsz vásárolni, még „duci-tornára” is 
ráakadhatsz. Ha ez sem lehetséges, beszéld meg a testneve-
léstanároddal, hogy milyen alakformáló tornagyakorlatokat 
ajánl. Ha ez sem megy, még mindig marad az ugrókötél, ke-
rékpár, roller, futás, séta stb. Ne a tévé előtt keseregj, kedvenc 
rágcsálnivalód társaságában, hanem mozogj a szobában vagy 
kinn a szabadban, a friss levegőn. Ha kitartó leszel legalább 
ebben, akkor nemsokára észreveheted magadon a változást. 
Ha ehhez még kihagyod a chipszeket, kekszeket, rudacskákat, 
kólát, édesített szörpöket, kechupot, és helyette gyümölcsöt, 
salátákat, roston- vagy hirtelensült húsokat, párolt zöldségfé-
léket fogyasztasz, az eredmény még látványosabb és gyorsabb 
lesz. Ami a fi út illeti, biztos, hogy a társaitok piszkálódása meg-
nehezíti mindenkinek, neki is, hogy bevallja, mit érez valaki 
iránt. Ezért legyél megértő vele és még egy kicsit türelmes. Idő-
közben te is nézzél rá vissza, mosolyogj rá, legyél vele kedves, 
amikor együtt vagytok. Ha többet jelentesz neki, mint ahogyan 
ebben a pillanatban gondolod, akkor nemsokára összeszedi a 
bátorságát. De azért, ha alkalmad van rá, kérdezd meg tőle, 
hogy miből gondolta, hogy te segíteni tudsz neki a lánnyal 
kapcsolatosan. Így legalább tisztábban látod majd, hogy miért 
fordult hozzád. Ha végül is kiderül, hogy nem szerelemből von-
zódik hozzád, legalább megtudtál valamit magadról: hogy az 
embereknek bizalmuk van benned, segítőkésznek tartanak. A 
felejtésben pedig sokat segít az idő és az a tény, hogy nemsoká-
ra középiskolások lesztek és szétválnak útjaitok. Új ismerősök, új 
szimpátiák várnak rád.

Válaszol: Bori Mária pszichológus

„Kedves Bori Mária!
12 éves lány a segítségét szeretné kérni. A mi problémánk 
z egyik barátnőnk, aki mindig főnökösködik, parancsol-
gat, sértő beszólásokat mond nekünk, azt hiszi, hogy ő 

mindent tud és mindig csak mások hibáját veszi észre. 
Egyszóval idegesítő. Ha valaki titkot mond valamelyi-
künknek, azt el kell mondani neki, különben egy nem 
létező klubból való kidobással fenyeget minket. Azt kell 

csinálnunk, amit ő mond, mintha az alattvalói lennénk.
Kérjük, segítsen!

Tinik”
Válasz:

Kedves Tinik!
Először is beszéljétek meg egymás között, hogy nektek mit jelent az a szó, 

hogy „barátság”, milyen a „jó barátnő”. Utána azt is gondoljátok át, hogy mennyire 
fontos nektek, hogy annak a „klub”-nak a tagjai legyetek, ahol úgy viselkednek 
veletek, ahogyan a levélben leírtátok, és mennyire fontos számotokra a basáskodó 
barátnőtök. Vegyétek számba még azokat is, akikkel úgyszintén szívesen vagytok 
együtt. Még csak az marad hátra, hogy megmondjátok a „barátnőtöknek”, hogy mi 
az, ami nem tetszik a viselkedésében, azokat a dolgokat, amiket a leveletekben 
közöltetek. Elmondhatjátok neki, hogy nem emlékeztek, mikor alakult a „klub”, mi 
a neve, mikor lettetek a tagjai, és mikor szavaztátok meg, hogy ki lesz az elnök, al-
elnök, a titkár,  mikor fogalmaztátok meg és foglaltátok írásba a klub szabályzatát. 
Remélhetőleg elgondolkodik a viselkedésén, és ha ti is fontosak vagytok számára, 
akkor változtat azon. De arra is számítanotok kell, hogy nem veszi majd jó néven, 
hogy ellenálltatok neki, nem engedelmeskedtek az akaratának, megharagszik rá-
tok. Ha ez megtörténik, gondoljatok arra, hogy ti mégis többen vagytok (legalább 
ketten!), ő pedig egymagában. Ti számíthattok egymásra és azokra a társaitokra 
is, akikkel szívesen együtt vagytok és barátkozok, ahol egyenrangú társként, 
„barátként” viselkedtek egymással. Biztos vagyok benne, hogy számíthattok az 
iskolátokban dolgozó pedagógusra, pszichológusra és az osztályfőnökötökre is. 
Közösen dolgozzatok azon, hogy az osztályotok összekovácsolódott, összetartó, 
egymást támogató, osztályközösséggé váljon, ahol mindent, még a „basáskodást” 
is meg tudjátok oldani, orvosolni tudjátok a problémát ott, ahol kialakult, azokkal 
együtt, akik „megbetegedtek”.

Kedves Bizalmas sorok!
Nem tudom, mit csináljak! Van egy barátnőm, aki ha jó

osztályzatot kapok valamiből, mindenfélének lemond, 
csúfol, azt mondja, hogy nem érdemeltem meg. Nem 
tudom, miért teszi ezt? Nem szeretnék vele összeveszni, 
mert elsős korunk óta együtt vagyunk. Kérlek, segíts!

Mini M.”

Válasz:

Kedves Mini M.!

Sokszor akaratunk ellenére történnek dolgok, csak azért mert az idő, 
magával a múlásával, megváltoztat mindent és mindenkit. Néha az a legjobb megol-
dás, ha hagyjuk, hogy megtörténjenek a dolgok. Te is hagyd, hogy az a barátnő, aki 
megváltozott, ellenfélnek, versenytársnak lát és nem barátnőnek, elinduljon a maga 
útján. Hisz az, aki ahelyett, hogy örülne a sikerednek, segítene, hogy minél jobban 
teljesítsél az iskolában, ahelyett, hogy jóban-rosszban melletted lenne, inkább meg-
keseríti, elrontja azt, aminek közösen örülnötök kellene, gonosz veled. Biztos vagyok 
benne, hogy akad még egy-két osztálytársad, aki szívesen barátkozik veled, és aki 
veled együtt tud örülni a sikerednek, és te is az övének. Velük töltsél több időt. A 
„gonosz” barátnőt pedig mellőzd. Ha egy padban ültök, kérd meg az osztályfőnököt, 
hogy ültessen át máshová. Még az is jobb, ha egyedül ülsz egy padban, minthogy a 
melletted ülő zavarjon és bántson. Nagyon sok dolog van, amit nélküle is csinálhatsz, 
csak újra kell gondolnod a dolgaidat, helyére tenni azokat.
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VVolt egyszer egy halász, aki nap nap után halászni 
ment. A halat aztán eladta, és kenyeret vett rajta a 
gyermekeinek. Ha a tenger nem ajándékozta meg bő 

fogással, bizony éheztek a gyermekei. Egyszer kifogott egy 
szép nagy halat.

– Ez jó lesz – örült meg a halász –, ma jó dolgunk lesz. 
Eladom, s az árából fi nom vacsorának valót veszek, hadd 
lakjanak végre jól a gyerekek.

Erre megszólalt a hal:
– Engedj el, és én mindent megadok neked, amit csak 

kívánsz.
A halász így felelt:
– Nem lehet, a gyermekeim éhesek, hogy engedhetnélek 

el?
– Én mondom neked, engedj el – kérlelte a hal –, és va-

lahányszor idejössz és azt mondod: „Ó, tenger királynője”, én 
megadok mindent, amit kívánsz. A családod boldogan élhet 
ezentúl.

A halász hitte is, nem is, amit a hal mondott, de megsajnál-
ta, elengedte. Hazatért a viskójába. A sok éhes gyerek eléje 
szaladt, várta, hozott-e valamit az apjuk vacsorára.

– De nagy kár! – bánkódott. – Hogy is engedhettem el! De 
hadd lássuk, igazat szólt-e vagy sem?

S azzal kiment a tengerhez, és így szólt:
– Ó, tenger királynője, nincs kenyerünk, s a gyerekek éhe-

sek!
– Jól van, menj csak haza – felelte a hal.
Mire a halász visszament a viskójába, sok fi nom kenyeret 

talált ott. Volt nagy öröm a kis viskóban! A gyerekei nem 
győztek betelni a friss, ízletes kenyérrel.

A következő nap így szólította meg a halat:
– Jó, jó tenger királynője, de nincs egy csepp főtt ételünk 

sem.
– Jól van, eredj haza – válaszolta a hal.
A halász otthon látta, hogy bőviben vannak a főtt ételnek. 

Másnap, miután jóízűen ettek-ittak, ment a halász és így 
szólt:

– Ó, tenger királynője, viskóban lakunk, bárcsak volna egy 
kis házunk, amolyan nekünk való. Takaros, tiszta, szép nagy 
ablakokkal, udvarral.

– Jól van, eredj haza – biztatta a hal. 

A halász egy takaros házat talált otthon. A gyerekek 
játszottak, kigömbölyödtek, vidáman éltek. Boldogan élt a 
halász egy ideig, majd azt mondta a halnak:

– Most már van sok ingóságunk és jó házunk, adhatnál 
egy szolgálólányt, hogy takarítsa a házat.

A szolgálólány után pedig szép ruhákat kért a gyerekeinek 
a tenger királynőjétől, aztán egy kocsit és egy kocsist, majd 
egy palotát és szolgálókat a palotába. A tenger királynője 
mindent megadott neki.

Ezután rangot kért, hogy az emberek felfi gyeljenek rá, és 
minden járókelő megálljon az utcán miatta. Miután mindezt 
megkapta, töprengeni kezdett:

– Ugyan mit kérjek holnap? Semmit sem tudok kitalálni, 
amit kérhetnék. Mindenem megvan: házam, jószágom, cí-
mem, rangom.

Egész éjszaka töprengett, törte a fejét. Napkeltekor fölki-
áltott:

– Egész éjjel nem aludtam egy szemet sem! Uram, terem-
tőm, fölkel a nap, és én még nem aludtam!

Ment a tengerhez, és így szólt:
– Ó, tenger királynője, nem aludtam az éjjel, s a nap fölkelt, 

mielőtt rám szállt volna az álom. Azt akarom, hogy ne kelhes-
sen fel a nap csak az én engedélyemmel!

– Jól van, menj – szólt a hal.
A halász hazament, s ott találta a régi viskót és gyermekeit 

ugyanolyan szegénységben, mint azelőtt. Eltűnt a palota, a 
sok jószág, a cselédek, szolgák hada, odalett mind a sok szép 
ruha. Visszatért a tengerhez, s így könyörgött:

– Kérlek szépen, csak azt az első kis házat!
De a hal nem válaszolt egyetlen szót sem.

Egyiptomi népmese
Jankovics Mária illusztrációja

MeseMese
a halászróla halászról
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AA nomád és letelepülő magyarság egyik legrégibb bútora a 
láda. A láda a költözés során mozgatható bútordarab volt. 

Benne tartották a család legértékesebb tárgyait, ruhadarabjait. A 
láda fából készült, és gazdagon díszítették faragott vagy festett 
mintákkal. Amikor egy családban egy lány eladósorba került, 
a holmiját ládába tették, és a rokonság kíséretében a vőlegény 
házához vitték: eközben az egész falu láthatta, megcsodálhatta. 
Ezzel a nagy nyilvánossággal kapott a láda kulcsszerepet a népi 
bútorok között. A tulipános láda anyaga fenyőfa, ritkán tölgyfa. 
Asztalosok által készített, virágdíszekkel telefestett népi bútor. 
A felületét elborították a virágokkal telerakott minták – ezeket 
külön pingálóasszonyok festették meg. A tulipános ládák mintái 
mindig a tulajdonos egyedi kérésére készültek, így minden láda 
más és más volt.

HHa a rajzon látható rovarok valamelyikével találkoztok, véletlenül se 
pusztítsátok el, hiszen ezek az ember hűséges szövetségei a környe-

zetvédelemben.
A szarvasbogár halálos ellensége többféle kártékony rovarnak. A katica-

bogár szorgalmasan fogyasztja a levéltetveket és a pajzstetveket. A szitakötő 
és az imádkozó sáska (ájtatos manó) kedvenc csemegéje a szúnyog. A mé-
hekről mindenki tudja, hogy a mézkészítés pótolhatatlan mesteri, ezenkívül 
még más hasznos terméket gyártanak. A hangyaleső pedig halálos csapdát 
állít a hangyáknak, amelyek szintén kártékonyak lehetnek.

Játsszunk mást!Játsszunk mást!
MMinden olyan párviadal – kötélhúzás, birkózás, „sótörés”, kar-erőpróba –, 

amelyben két ellenfél testi erő dolgában mérkőzik egymással, a régiek 
hite szerint a földöntúli erők összecsapásának földi mása, utánzása a jónak 
és a rossznak, az égi és az alvilági hatalmak birkózása is. Egy római gyermek-
szarkofág (kőkoporsófedél) domborművén két fi ú „vadló-betörést” játszik; a 
jelenet a túlvilági hatalmaknak a megholtért vívott küzdelmét ábrázolja.

Íme két erőpróbajáték:

Ujjat húzni 

Ketten az asztal két oldalán ülnek. Jobb karjukat a letakarított asztallapra 
fektetik, két mutatóujjukat horogszerűen összeakasztják, és amelyiknek si-
kerül a másik kezét mag felé az asztal végére elhúzni, az nyert. Sem a másik 
kezet, sem a test természetes súlyát segítségül hívni nem lehet, csak a karok 
ereje számít. A nyertes aztán megkérdezheti, hogy ki mer vele ismét „ujjat 
húzni”?

Kakasviadal

Két fi ú egymással szemben áll, kezét a mellén összefonja, és egyik lábát 
térdből felhúzza. Így, fél lábon rúgtatnak egymásnak, és megpróbálják a 
másikat egyensúlyi helyzetéből kibillenteni. Nem is kell a gyengébbiknek 
feltétlenül eldőlnie, elég, ha felhúzott lábát kénytelen letenni, máris vesztett.

(Irka)

Különös számokKülönös számok
LLéteznek olyan számok, amelyeket ha elosztunk 9-cel, eredmény-

ként olyan számot kapunk, amelyek mind balról, mind jobbról 
olvasva egyformák. Ezek a  tízjegyű számok a következők:

1 965 274 308,  2 165 904 378,  2 934 815 607,  4 938 271 605.
Megfi gyelhetitek, hogy a számokban ott van minden számjegy 0-tól 9-ig. 

Tehát, ha ezeket elosztjuk 9-cel, bebizonyosodik a fent említett állítás. Ha 
nem hiszitek, próbáljátok ki!

Szólásmagyarázat

Kötélnek állKötélnek áll
AAki nem hajlandó valakinek a kívánságát teljesíteni, aki 

nem hagyja magát valamire rábeszélni, arra azt szok-
tuk mondani, hogy nem akar kötélnek állni.

Szólásunk a kutatók feltevése szerint eredetileg arra a 
csikóra vagy szilaj lóra vonatkozott, amelyet pányvával, 
kötéllel akartak kifogni a ménesből, de az nem akarta 
hagyni.

Ahhoz azonban, hogy átvitt értelmű, emberekkel kap-
csolatban használt kifejezéssé vált, nagyban hozzájárult 
egy körülmény. A 18. század végén és a 19. század elején a 
hadba való besorozáskor azokat a legényeket, akik önként 
nem voltak hajlandók katonának menni, kötéllel fogdos-
ták össze. 

Napjainkban, ha nehéz rábeszélni valakit, hogy vala-
hová elmenjen, valahol megjelenjen, azt mondjuk kötéllel 
kell megfogni őt, de persze senki sem gondol már ezzel 
kapcsolatban valóságos kötélre vagy a kifejezés eredetére, 
a régi erőszakos verbuválásra.

Az ember szövetségeseiAz ember szövetségesei

A tulipános ládaA tulipános láda
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Skandináv rejtvény (10.)Skandináv rejtvény (10.)
Két számmal ezelőtt olvashattatok a Jó Pajtásban Kodály Zoltánról, a világhírű magyar 

zeneszerzőről, zenetudósról születésének 125. és halálának 40. évfordulója kapcsán. 
Ebben a rejtvényben három művének címét kell megfejtenetek. 

KeresztrejtvényKeresztrejtvény

BetűrejtvényekBetűrejtvények
1 H

AT
SZ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12

KK 13 14

15 16 17

18 19 20 21 22

23 24 RR 25 26

27 28 29

30 31 32 33

34

2

S
T   A

3

N
S

4

DUC DUC

2

1

DALBETÉT

FEKETE 
ISTVÁN 

REGÉNYE
(ÉK. F.)

APÁTI 
FERENC

GRAMM

SORSJÁTÉK

RÖVID-
NADRÁG

FÉL ÖT!

DÉL

KELET

EURÓPAI 
FŐVÁROS

LUXEMBURG

MADÁRRIO-
GATÓ SZÓ
FÚRÁSSAL 
KÉSZÜLT

TIARA ELSŐ 
RÉSZE

CÉLBA-
VESZI

FORDÍTVA 
ÁS

EZ

500

LEORDÍT 
ELEJE

KÉTHARMAD 
BOLT

OLASZ 
TELEVÍZIÓ

AZ ÁBÉCÉ 
ELEJE

NÉVELŐ

FELSEGÍT 
EGYNEMŰI

CÁR
BETŰI

KÖLCSEY 
FERENC

REPÜLÉS, 
SZERBÜL

A 3. 
SZEMÉLY

FÉRFINÉV

SAVANYÚ 
FOLYADÉK

FOLT
BETŰI

NYUGAT

TISZTA 
LEVEGŐ 
(ÉK. H.)

EME

HATÁR-
SZOLGÁLAT

TALÁL
A MÚLT

IDŐ
JELE

VÉS
EME

OXIGÉN
ESZTENDŐI

KÖTŐSZÓ

50

ÁRTALMAS

HIDROGÉN

NYÁVOGNI 
KEZD

ILLATOS 
VIRÁG

HOSSZÚ 
MORZEJEL

FÉRFI-
NÉV

MESTERSÉG
VAN HATÁ-

ROZOTT ÉS HA-
TÁROZATLAN

NYALÁNK-
SÁG

IGEN, 
OLASZUL

KERGET

PARADI-
CSOMKERT

A rendőrezredes kiadja a parancsot:
– Őrmester! Kimennek az erdőbe, és vágnak egy 

akkora tuskót, mint én vagyok.
Az őrmester pár óra múlva visszatér és így szól:
– ...
A  vicc poénját megtudod, ha megfejted a rejtvényt.

Vízszintes sorok: 1. A  vicc csattanójának első része 
(folytatás a függőleges 9. sorban), 10. Erre épül a ház, 11. 
Három római számmal, 12. Tiltószó, 13. Rövid színpadi mű-
ved, 15. Többéves itóka (ék. h.), 17. Zizegni kezd, 18. Hasa-
dék, 21. ... poetica, 23. Magas vízállás, 24. Orrán szarvszerű 
kinövést viselő állat, 27. Talaj, szerbül, 29. Finom sütemény, 
30. Csinos, 32. Veszteség.

Függőleges sorok: 2. Igekötő, 3. Férfi név, 4. Korai gyü-
mölcs, 5. Sajátod, 6. Egy, németül, 7. Ismeretlen tárgy láttán 
kérdezzük, 8. Zseni eleje, 10. A csattanó befejező része 
(folytatás a vízszintes 34. sorban), 14. Pápai korona, 16. Bér-
be vettem, 19. Majdnem forrt, 20. Lázár betűi keverve, 22. 
R. V., 25. Hosszú idő múlva, 26. Össze-vissza tart, 28. Nem itt, 
31. A tantál vegyjele, 33. Magam.
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Berakós rejtvény

– Mert gyalog messze van 
Afrika.

Betűrejtvények

1. gubanc, 2. halász, 3. 
szerfelett, 4. egyenlet

Szókihúzó

– Nőnapra, virág helyett.

Körszámtan

A keresett szám 20, mert az 
egymással szemben lévő 

számok összege mindig 40.

Ötből hat

Kinga

Lóugrásban

1. árvácska, 2. pacsirta, 3. 
sündisznó

A 8. skandináv rejtvény 
helyes megfejtése:

ARANY JÁNOS, VÖRÖS RÉBÉK, 
TENGERI HÁNTÁS.

Könyvjutalmat kap:

Fridrik Boglárka és Buják Edvin, 
Bácskertes

A 9. szám megfejtéseiA 9. szám megfejtései

13

30

19

15

33
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Kicsi sarokKicsi sarok

Játék a betűkkelJáték a betűkkel
R

U

A

T

D

G

K

A

A

A megadott betűkből képezz szavakat, és írd be az ábrába úgy, hogy 
vízszintesen és függőlegesen is értelmes szavakat kapj.

AÁBHJR AALÓOR ABÉRRZ

1.

IBOLYA
RÓZSA
VIOLA
JÁCINT 
PIPACS

2.

MOSÓMEDVE
ROZMÁR
GÖRÉNY
TEHÉN
FÓKA

KakukktojásKakukktojás
Mind a két szóoszlopban 
van egy olyan szó, 
amelyik nem illik a többi 
közé. Ez a kakukktojás. 
No, mit gondolsz, 
melyik?

JÓ SZAGÚ
KABALA
KRÓMOZ
PAGODA
SZEKÉR
A fenti szavakat 
írd be az üres ábra 
soraiba úgy, hogy 
a kiemelt átlóban 
az Abigél írójának 
neve alakuljon ki.

Mini berakósMini berakós
R

K

SZ

LóugrásbanLóugrásban
T E A T Z

E Ü A R Z

A L M É Ö

L T F Ó T

É R E T J

– Jean, hívja a mentőket!
– Mi a baj, uram?

A választ megtudod, ha 
lóugrásban fejted meg a 
rejtvényt.

SzóláncokSzóláncok
1 FÉL

                       
KEFE

2 ARC
                       

TÁR

3 VIRÁG
                       
NYAKKENDŐ

4 GALAMB
                       

MESTER

Olyan szót kell találnod, amely mind a felső, mind az alsó szóval 
értelmes kifejezést alkot. 

SzóbetoldóSzóbetoldó
K E

S Ő

E L E D

Í G E D

M E G E T T

Csak egyetlen szó hiányzik ahhoz, hogy értelmes kifejezést 
kapj minden sorban. Melyik az?

KörszámtanKörszámtan

A számok egy 
bizonyos logika 
szerint követik 
egymást. Erre kell 
rájönnöd, s már 
be is írhatod a 
hiányzó számot az 
üres körcikkbe.
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Pifu tekézikPifu tekézik
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Kos (III. 21.–IV. 20.)

Nyugodtan kikérheted magadnak azt az állítást, 
hogy  általában mint egy kos, te is fejjel mész a falnak. 
Ez egyáltalán nem igaz, ez egy asztrológiai babona. 
Azonban mégis előfordulhat, hogy többször veszted 
el az önuralmadat a szokásosnál, és előfordulhat, hogy 
meggondolatlan, elhamarkodott lépésekre szánod el 
magad. Nem nagyon engedsz a negyvennyolcból, elég-
gé indulatosan viselkedsz, ha valami nem úgy történik, 
ahogy azt te elképzelted. Az lenne a leghelyesebb, ha 
minden körülmények között megpróbálnál uralkodni 
magadon.

Bika (IV. 21.–V. 20.)

Az aktuális két, igencsak ellentétes jellegű bolygóál-
lásod ugyancsak megváltoztatja viselkedésed. Ez a két 
fontos, sorsirányító bolygó nem éppen a legjobb fényszö-
geket képviseli. Ezért nem a legjobb irányba sodorhatnak. 
Két területen vigyázz leginkább: a pénzügyeidben és a 
szerelemben, itt követheted el a legnagyobb hibákat. 
Légy óvatos, vigyázz arra, hogy ne szedj össze a kelle-
ténél több ellenséget. Kerülnöd kellene minden vitát és 
összeesküvést. 

Ikrek (V. 21.–VI. 21.)

Mostanság nagyon sok elintéznivaló vár rád, ami 
alaposan elterelheti a fi gyelmedet a fontos dolgokról. 
Támogatást, segítőkészséget  most nem várhatsz senki-
től, csak a saját képességeidben bízhatsz. Ne aggódj, így 
legalább csalódás sem érhet. Olyan személyekkel, akik 
beleszólhatnak abba, hogy mit hogyan csinálj, nagyon 
óvatosan kell bánnod. Az a leghelyesebb taktika, ha 
mindenben a bölcs kivárást választod.

Rák (VI. 22.–VII. 22.)

Nem éppen a nagy tervek megvalósításának a napjai 
következnek. Az esetleges kudarcok ellen alaposan fel 
vagy vértezve, így könnyen átvészeled azokat a jó han-
gulatod és erőnléted segítségével. Egy szomorú hír sok 
mindentől elveheti a kedved. Veszteséget jelenthet pél-
dául, vagy szomorúvá tehet egy barátság megszakadá-
sa. Most az otthon és a család jelentheti a legbiztosabb 
támaszt, a legfőbb nyugalmat. 

Oroszlán (VII. 23.–VIII. 23.)

 Az elmúlt időszakban alaposan át kellett gondol-
nod az emberekhez való viszonyodat, kapcsolatodat. 
Nagyon valószínű, hogy ez az átalakulás éppen most 
érkezik a csúcspontjára. Semmi sem történik egyik 
pillanatról a másikra, de a jelenlegi helyzetben olyan fo-
lyamatok indulnak el, amelyek igencsak meghatározóak 
lehetnek a jövődet illetően. Nincs okod aggodalomra. 
Igazán rossz dolgoktól nem kell tartanod, csak gyökeres 
változásoktól.

Szűz (VIII. 24.–IX. 23.)

 Kezdetben úgy érzed majd, hogy minden erőfe-
szítés hiábavaló és teljességgel felesleges. Régi, szép 
tervek dőlnek dugába. Titkos ellenségeid vagy akaratlan 
ellenfeleid minden lépésedben hátráltatnak. A hét má-
sodik felétől azonban magadra találsz. Sikerül rendet 
teremtened abban a káoszban, amit talán éppen saját 
magad hoztál létre. Szinte egyik napról a másikra találsz 
megoldást.

Mérleg (IX. 24.–X. 23.)

Könnyen előfordulhat, hogy elszámítod 
magad. Hiszen olyan emberekben bízol, akik 
kezdetben támogatnak téged, de később vagy 
ellened fordulnak, vagy haszonleső módon 
megpróbálják kihasználni a jóhiszeműségedet. 
Fontos ügyeket kell elintézned a hét elején. 
De minden területen szerencse kísér ezekben 
a napokban, tehát jó volna, ha semmit nem 
halogatnál.

Skorpió (X. 24.–XI. 22.)

Azt is mondhatnánk, hogy borotvaélen tán-
colsz. Nem vagy ugyan egyensúlyozóművész, 
de mégis képes vagy uralni a helyzetet, ha 
magadon is tudsz uralkodni. Most lehet, hogy 
a türelem nem rózsát terem, hanem éppen 
átsegít egy olyan holtponton, amely később 
már nem okozhat fejfájást. Leginkább rokona-
iddal gyűlhet meg a bajod. 

Nyilas (XI. 23.–XII. 21.)

Ahogyan az alkalom szüli a tolvajt, úgy a szo-
rongás az előkészítője az úgynevezett peches 
eseményeknek. Igazán nincs mitől félned, még 
akkor sem, ha mostani helyzeted eléggé kilá-
tástalannak látszik. Minden más szempontból a 
sors kegyeltjének számítasz most, és a káoszból 
is hamarabb szabadulsz, mint hinnéd. 

Bak (XII. 22.–I. 20.)

Törekvéseid nem hiábavalók, csak ki kell vár-
nod a megfelelő pillanatot. Egyelőre sokkal in-
kább a tervek a fontosak, a kivitelezéssel pedig 
jobb volna egy kicsit várni. A szép szavak vagy 
érdekből fakadnak, vagy olyan lehetőségeket 
kínálnak, amelyekbe egyelőre nem szabad be-
levágni. Néhány nap múlva már letisztázódik a 
káosz, és nyugodt szívvel tehetsz bármit, ahogy 
a kedved tartja. 

Vízöntő (I. 21.–II. 19.)

Jó volna, ha az ember úgy látná a pillanatnyi 
helyzetét, ahogyan később, napok, esetleg 
hetek múlva látná. Jogosan félted az egészsége-
det. Nem igazán tudsz mit kezdeni ellenfeleid-
del, akik persze nem biztos, hogy ellenségek. A 
szövetségesek, sőt a barátok sem értenek meg 
most igazán. A kapcsolataidra a közeljövőben jó 
és rossz is egyaránt vonatkozik. 

Halak (II. 20.–III. 20.)

Viszonozd a kézszorítást, és használd ki 
bátran azt a sok segítséget, amit a társaidtól, 
vagy esetleg idegenektől kaphatsz. Sok jó ba-
rátra, szövetségesre tehetsz szert, de ha nem 
vigyázol eléggé, bizony irigyeid és ellenfeleid is 
akadhatnak. Nem a saját jóindulatodon múlik, 
ha néhányan elfordulnak tőled.
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Megvenné, de...

– Nem tudom, mit tegyek – panasz-
kodik a pszichiáter – az egyik pácien-
sem állandóan a Niagara vízesést akarja 
eladni nekem.

– Vegye meg!
– Túl sokat kér érte...

Hogy is van ez?

– Nézzetek csak le! – mondja a szú-
nyogmama a gyerekeinek, amikor el-
szállnak az állatkert felett. – Ott vannak 
az elefántok, kiket belőlünk csináltak!

Poén

Szabónak volt egy kutyája, amelyet 
Poénnak hívtak. Egyszer elmentek 
vadászni. A kutya természetesen vele 
ment. Útközben Poén eltűnik. Később 
egy bokorból neszezés hallatszik. Sza-
bó azt hiszi, hogy zsákmány és odalő. 
A bokorból keserves vonítás hallatszik. 
Szabó félrehajtja az ágakat, majd felsó-
hajt:

– Nem lelőttem a Poént?!

Eredményes módszer

– Miért dobolsz állandóan az ujja-
iddal?

– Hogy elriasszam a tigriseket.
– Dehát errefelé nincsenek is tigri-

sek.
– Látod, milyen eredményes ez a 

módszer.

Okos

Az osztály nagyon rosszul áll mate-
matikából. A tanár úr bosszúsan mond-
ja az egyik óra végén:

– Gyerekek, ez rettenetes... Ha ezt így 
folytatjátok, a tanév végére az osztály-
nak legalább ötven százalékát meg kell 
buktatnom.

Pistike az utolsó padból közbeko-
tyog:

– Hehehe! Nem is vagyunk annyian!

Indoklás

– Főorvos úr, miért számlázott ilyen 
sokat, amikor a tüdőgyulladás gyógyí-
tása fele ennyibe kerül?

– De uram – tárja szét a karját az 
orvos – önnek kétoldali gyulladása 
volt!

Ünnep előtt

A skót felesége rémülten rohan be 
a férjéhez:

– Borzasztó dolog történt. A fi unk 
lenyelt egy pennyt.

– Nem baj – válaszolja a skót – hol-
nap úgyis születésnapja lesz.

Összefoglalás

– No, gyerekek, ki tudja összefoglalni 
a most tanultakat? – kérdezi a tanító 
néni.

Peti azonnal kész a válasszal:
– Higiénia az, amikor gyakrabban 

mosakszunk, mint kellene...

Éppen olyan

– Ez a fi atal költő olyan, mint Koszto-
lányi Dezső.

– Olyan tehetséges?
– Dehogy! Ő is csokornyakkendőt 

hord...

Jean-vicc

– Felhőszakadás van, uram – mondja 
Jean.

– Akkor mire vár? Azonnal menjen és 
foltozza be!

Az első randin

Hogy elkápráztassa újdonsült barát-
nőjét, a tizenéves srác egy menő olasz 
éterembe viszi vacsorázni. Mivel nem 
akarja elárulni tudatlanságát, a fi ú hosz-
szan tanulmányozza az étlapot, majd 
odaszól a pincérnek:

– Kérünk két adag Giuseppe 
Spomdaluccit!

– Sajnálom, uram, azt nem tudok 
hozni – így a pincér. – Ő a tulajdonos...

Abszolút vicc

– Ki az abszolút optimista?
– Aki azt hiszi, a légy a szobában a 

kijáratot keresi.

Félig-meddig

– Hogy sikerült az első randevúd?
– Félig-meddig.
– Hogyhogy?
– Én elmentem, de a lány nem jött.

– Kisfi am, ez volt az utolsó alkalom, hogy felvetted ezt az úszógumit! – Dezső, biztos, hogy pontyot fogtál?
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Hogy lehet?

Miki a rokonoknál, falun tölti a 
hétvégét. Miután az udvarban kö-
rülnézett és alaposan kifaggatta a 
nagybátyját, leül az udvar sarkában és 
így töpreng:

– A nőstény lovat kancának hívják, 
a hím állat neve csődör, a gyereklóé 
csikó. NIncs közöttük egyetlenegy sem, 
amely csak úgy egyszerűen ló?

Házi feladat

– Apu, segítenél megcsinálni a lec-
kémet?

– Nem hiszem, hogy az jó lenne – fe-
leli az apa.

– Nem baj – így a kisfi ú – azért leg-
alább megpróbálhatnád!

Történelemórán

– Balázs, hány háborút viseltek a 
Habsburgok a 18. században? – kérdezi 
a tanár.

– Hetet – válaszol a felelő.
– Hetet? Sorold fel őket!

– Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét.

Bosszú

Két ismerős találkozik egy étterem-
ben:

– Hát te miért eszel nyulat, azt hit-
tem, hogy vegetáriánus vagy? 

– Bosszúból. Ezek az átkozott nyulak 
mindig eleszik előlem a sárgarépát.

Eredmény

Egy műkedvelő galambtenyésztő 
büszkén mutatja egy látogatónak a 
tenyészállatait:

– Íme, itt van, kereszteztem egy pos-
tagalambot egy papagájjal... 

– És milyen elgondolásból?
– Ez ha eltéved, legalább meg tudja 

kérdezni az utat.

A gondos kismalac

Ül a kismalac a meggyfán és makkot 
eszik. Arra megy a jó tündér és megkér-
dezi:

– Mit csinálsz, kismalac?
– Makkot eszem.
– De hát ez egy meggyfa! Hogy 

tudsz te itt makkot enni?
– Hoztam magammal!

Mérlegen

Két barátnő egymást váltva áll fel a 
fürdőszobai mérlegre. Egyikük feltűnő-
en gondterhelten nézi a számlapot.

– Mi a baj? – kérdi a másik. – Túl sokat 
nyomsz?

– Á, nem. A súlyom pont jó a táblá-
zat szerint, de az volna az egészséges, 
ha két méter magas lennék.

Jó név

– Hogy hívták volna Ady Endrét, ha 
testépítő lett volna?

– ???
– Bady Endrének.

Suliban

A rövidlátó tanárnő kezdte elveszíte-
ni a türelmét.

– Te, ott hátul. Mikor volt az Arany-
bulla?

– Tudom is én...
– Mikor volt a tatárjárás?
– Tudja az ördög.
– De hát ezt a múlt órán tanultuk. 

Mit csináltál tegnap este?
– A kocsmában voltam, megittunk 

pár üveg sört a haverokkal.
– És... és ezt csak így kijelented? Ho-

gyan akarsz átmenni a vizsgán?
– Sehogy. Én a vízvezeték-szerelő 

vagyok, és a fűtőtestet jöttem megja-
vítani.

Szót fogadott

– Jancsi, miért az ablakon át jársz be 
a házba?

– Mert anyu azt mondta, hogyha 
rossz jegyet kapok, ne lépjem át a kü-
szöböt...

Füllentés

Pisti füllentett, és a mamája meg-
dorgálja:

– Én a te korodban sohasem hazud-
tam. 

Mire Pisti:
– És mondd, anyu, hány éves korod-

ban kezdted el?

Számítógépjáték – Csókolom, Kati néni, lejöhet a Pisti játszani?
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Pályázhatnak:
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• 13. életévüket 2007. január 1-jéig betöltötték, de még nem 
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• az alább megadott pályatételek egyikét kidolgozzák és be-
nyújtják a területileg illetékes referensnek;
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• nyilatkozatot arról, hogy még nem vett részt Magyarságismere-

ti mozgótáborban
• megcímzett és felbélyegzett válaszborítékot.

A pályázat az alábbi címre nyújtandó be:

Bácskaiak és szerémségiek: 
Gergely Barnabás, Ive Lole Ribara 1/2, 21235 Temerin
Bánságiak: 
Meleghy Nándor, 4. jula 39/4, 23000 Zrenjanin

A pályázat benyújtásának határideje:
2007. március 28.

A pályázat elbírálásának ideje és értesítés a pályázatról: 
2007. április 27.

Akik megnyerik a pályázatot, részt vehetnek a Magyarságis-
mereti mozgótáborban, melynek részvételi költségeit az alapít-
vány fedezi.

A pályatételek (kidolgozandó az egyik, max. 3 oldal terjede-
lemben – géppel vagy kézzel írva):

1. Az ónodi országgyűlés (1707) jelentősége a Rákóczi-féle 
szabadságharcban.

2. Árpád-házi Szent Erzsébet mai üzenete – Milyen szociális 
problémák között élek lakóhelyemen, milyen kezdeményezése-
ket láttam a bajok enyhítésére az Ô példaképes élete alapján?

3. Mikes Kelemen utolsó levele – írj egy fi ktív levelet a rodostói 
emigrációból, ismertetve benne a fejedelem utolsó napjait.

4. Bővülő Európai Unió – Miben hoz újat, mást és milyen 
lehetőségek rejlenek a Kárpát-medencei közösségek számára a 
kibővült Európai Unióban.

A Magyarságismereti mozgótábor célja: Határon túli 
magyar fi atalok magyarországi táboroztatása, melynek során mé-
lyebben megismerkednek a résztvevők a magyar történelemmel, 
kultúrával, művészetekkel. A résztvevők egymással ismerkednek, 
az otthonról hozott kulturális értékeket (ének, tánc stb.) a tábor 
tagjai számára közkinccsé teszik.

Helyszínei: Miskolc (4 nap), Pécs, Győr (3-3 nap), Kecskemét 
(2 nap), Budapest (3 nap)

Időpontja: 2007. június 30-tól július 16- ig.
Szervezői: Rákóczi Fundation (Toronto), Templomos Lo-

vagrend, a budapesti Piarista Gimnázium tanárai és a II. Rákóczi 
Ferenc Alapítvány (Budapest).

További információk:
II. RÁKÓCZI FERENC ALAPÍTVÁNY A KÁRPÁT-MEDENCEI 

FIATALOKÉRT
1088 Budapest, Mikszáth tér 1., Levél: 1364 Budapest 4., Pf. 220.,

tel.: 99 36 1 486-44-56, 99 36 30 436-04-88, 
fax: 99 36 1 486-44-56

Valamint  http://www.rakoczitabor.hu  honlapon, 
illetve a valaszut_2002@yahoo.com drótpostacímen. 

A A II. RÁKÓCZI FERENC ALAPÍTVÁNY
A KÁRPÁT-MEDENCEI FIATALOKÉRT
pályázatot hirdet a Magyarságismereti mozgótábor – 2007

14. programján való részvételre:


