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Jó Pajtás

A jövő heti Jó Pajtás
címoldala és posztere

Téged is érdekel
valaki, valami?
Írj a Jó Pajtásnak!
Mi utána nézünk,
ki kicsoda, mi micsoda,
és minderről a 3. oldalon
olvashatsz majd.

Simonyi Károly (balról) és két űrhajós társa,
akikkel együtt utazott fel a nemzetközi űrállomásra
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Farkas
Bertalan,
az első
magyar
űrhajós
Nem tudom, hallottad-e a hírt, mely szerint
fent van a világűrben a második magyar űrpilóta.
Mivel több Jó Pajtás-olvasó is érdeklődött,
hogyan lehet valaki űrhajós, hát utánanéztem
ennek is. Íme mit sikerült megtudnom.
Az első magyar űrpilóta Farkas Bertalan volt, ő
járt, huszonhét évvel ezelőtt Föld körüli utazáson.
Farkas tartaléka Magyari Béla volt, ő azonban
sosem jutott fel. A két kiképzett magyar űrhajósunk után most Simonyi Károly (Charles
Simonyi) következett, aki azonban nem hivatásos űrhajós.
Simonyi ugyanis úgynevezett űrturista,
aki ezért a többnapos útért 20 millió dollárt
fizetett az orosz űrhajózási cégnek. Ő valójában az ötödik űrturistaként jutott Föld körüli
pályára.
Persze egy űrhajóba azért nem lehet csak
úgy beszállni, mint egy villamosba vagy buszba. Mint minden világűrt megjárt embernek,
így Simonyinak is kemény kiképzésen kellett
részt vennie.

Talán azt hihetnéd, hogy egy űrturista odafenn mást sem tesz, csak az alatta látható földgolyó szépségeiben gyönyörködik.
Ez nem tilos, néha valóban van ideje kibámészkodni a nemzetközi űrállomás – ahol az őt
felvivő űrhajó kikötött – ablakain. Ám Simonyi
maga kérte, hogy részt vehessen a fenn folytatott
tudományos kísérletekben.
Simonyi az összességében 13 napos űrutazás
alatt 11 napot tölt az űrállomás fedélzetén, ahol
a legénység 15-ös sorszámú tagja. Bár űrsétát
(űrhajón kívüli munkát) nem végez, a korábbi
űrturistákhoz hasonlóan alaposan kiveszi a részét
a munkából. Négy kísérletben is részt vesz: sugárzást mér, baktériumokat gyűjt, és azt is vizsgálja,

A nemzetközi űrállomás

mi okozza az űrhajósok jellemző hátfájását
és vérszegénységét. Egyes hírek szerint az
űrállomás számítógépes rendszerének karbantartásában is segít. Egy másik kutatási program
keretében a súlytalanság hatására az izmokban
történő elváltozásokat vizsgálja a magyar származású űrturista.
A leszállásra a tervek alapján április 20-án
(pénteken), a mi időnk szerint 15.36 körül kerül sor
Oroszország területén.
A második magyar űrhajós néhány személyes
tárgyat is magával vitt az űrállomásra, például
a Magyar Vöröskereszt által szervezett gyermekrajzpályázat nyertes alkotásait és címerrel
ellátott magyar zászlókat. Egyik legkedvesebb
emléktárgya, egy szovjet Ural-2 számítógép 16
évesen általa programozott lyukszalagja szintén
vele lesz az űrben.
Talán arra is kíváncsi vagy, honnan van valakinek 20 millió dollárja egy világűri utazásra?
Simonyi Károly vagy Charles Simonyi, ahogy
választott hazájában (Egyesült Államok) hívják,
kemény munkával kereste meg az erre valót. Igaz,
nem a két kezével, hanem az eszével.
Már elemis korában észrevették, hogy a budapesti kisdiák matematikai zseni. Összenyert
minden lehetséges első díjat mindenféle matekversenyen.
Később rájött, hogy csak matekból nem lehet
majd gazdagon megélni. Így már zsenge iúként a számítógépek számára írt programokkal
kezdett foglakozni. Így került ki az USA-ba, ahol
sokáig a világhírű Microsoft cégnél dolgozott
fő programozóként. Két, világszerte milliók
által naponta használt komputeres program,
a Word szövegszerkesztő, valamint az Excel
megalkotója nem más, mint a második magyar űrhajós.
Ebből már összejött az első dollármillió,
később már simán mentek a dolgok.
A dollármilliárdos nem sokat változtatott
a természetén. Mindenkivel kedves, közvetlen
ember. Olyan maradt, mint volt.
Az alma nem esik messze a fájától – így valahogy hangzik a mondás. Simonyi édesapja
is közkedvelt, népszerű ember volt, Kossuthdíjas egyetemi tanár Budapesten.
Gabi
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tavasz első legszebb ünnepe a húsvét. Ilyenkor
már várjátok a nyuszit, a
nyuszi hozta ajándékot, a locsolkodást, no meg a locsolkodókat.
Ha még valaki nem tanult be
locsolkodóverset, megtanulhatja
ezt, biztos sikerre számíthat, ha
elszavalja a szimpátiájának. Lehet, hogy még csókot is kap, ha
nem is hármat…
Hogyan ünnepelnek Péterrévén, miért várják a húsvétot? A
nyuszi hozta ajándékért, a locsolkodásért? Bizony, ha egy lányt
valamikor nem locsoltak meg, az
nagy szégyen volt. Pedig hajdanában nem is parfümmel, hanem
egy vödör vízzel locsolkodtak a
legények…
A Samu Mihály iskolában a
hatodikos Koszorús Zoltánnal,
Szalonnás Nikolettával, Koncz
Sándorral, Csábi Szabinával,
az ötödikes Beretka Kornéllal,
Szalma Évával, Ötvös Katicával
és magyartanárnőjükkel, Tóth
Piroskával ülünk a nagy tanári
asztal körül, és arról csevegünk, ki
miért várja e nagy ünnepet.
– Szeretem a húsvétot
– mondja Kornél –, mert ilyenkor
együtt van a család, meg a nyuszit
is várom, habár nem hiszek már
régen a nyuszimesében, de azért
elkészítem a fészket, amibe majd
beleteszi az ajándékot. Leginkább
édességet meg olyan dolgokat
szokott hozni, amire szükségem
van: tanszereket, pulóvert… Majd
a szimpátiámat is meglocsolom.
– Én is a barátnőmet locsolom
meg először – dicsekszik Sanyi
–, aztán az osztálytársakat. Tavaly
Nikolettát vízzel locsoltuk meg a
barátommal, Kornéllal. Ilyenkor
finom sütivel, szörppel kínálnak
minket, meg természetesen a
piros tojás sem marad el.

Beretka Kornél

Ötvös Katica

Csábi Szabina

Szalma Éva

Koncz Sándor

Szalonnás Nikoletta

Koszorús Zoltán

A nyomdának van ördöge,
régen tudjuk. Közreműködésével kezdődött a 13–14.
számú Jó Pajtás a 19. oldallal,
illetve került a lap belsejébe
az újság eleje. Most viszont
már azt is tudjuk, hogy a
szerkesztőségi számítógépeknek is van ördögük. Neki
köszönhetően csak az ünnep
után kerülhetett az újságba a
péterrévei gyerekek húsvéti
készülődéséről szóló riport.

– Legtöbbször a rokonokhoz,
ismerősökhöz megyek locsolkodni – kapcsolódik a beszélgetésbe
Zoli. Persze először anyukámat,
meg a mamámat locsolom meg,
de Adára, az ismerőseinkhez is
el szoktunk menni. Itt pénzt is
kapok. Az osztálytársaimat is
meglocsolom, igaz, van ahol zárt
kaput találok. A barátnőm az vár,
sütivel, szörppel, piros tojással
kínál. Örül, ha meglocsolom, én
meg szeretek örömet szerezni.
– Igaza van Zolinak – veszi át
a szót Nikoletta –, én is örülök, ha
fiúk meglocsolnak. Ha a szimpátiám jön, behívom, sütivel, színes
tojással kínálom. Még verset
is szokott mondani. A vége az,
hogy „szabad-e locsolni?” A tatám
azonban régi szokás szerint vízzel
locsol meg.
– Mi is készülünk a húsvétra
– teszi hozzá Éva –, segítek takarítani, kalácsokat sütni, tojást
festeni… Viasszal szép virágokat,
nyuszit rajzolunk a tojásokra,
aztán meg befestjük. Ezzel kínálom meg a fiúkat, ha jönnek
locsolkodni. Várom már nagyon,
mert a nyuszi hoz mobiltelefont,
mégpedig olyant, amellyel fényképezni is lehet.
– Nekem meg digitális fényképezőgépet – dicsekszik Szabina. – Tavalyelőtt karácsonyra
számítógépet kaptam, most ezt
szeretnék. Meg a hároméves kistestvéremet lepjük meg, aki még
hisz a nyuszimesében. Elmegy a
mamámhoz, addig mi szép, színes
tojásokat festünk, elhelyezzük a
fészekben… Ő meg kisbiciklit is
kap a nyuszitól.
– Nekem is van kistestvérem
– mondja Katica –, s mi is sok
piros tojást festünk majd. Meg
segítek anyukámnak kalácsot sütni. Várom a locsolkodókat is. Én is
szeretnék egy mobiltelefont…
Kívánjuk, hogy teljesítse a
nyuszi a kívánságotokat, hozzon
mindazt, amit csak szeretnétek!
A lányoknak meg minél több
locsolkodót, hogy minél szebbek
legyenek!

Jó Pajtás

Itt a húsvét, eljött végre,
A szép lányok örömére,
Mert a lányok szép virágok,
Illatos víz illik rájok.
Ne fuss hát el szép virágom,
Locsolónak csók jár, három.

Koncz Erzsébet
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Húsvéti nyuszi, hímes tojás
meg a locsolkodás

Fedőlapunkhoz

Ökológiai lábnyomok kezdőknek
Avagy: hány embert képes eltartani a Föld?

S
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okan élünk városokban, ahol könnyen
megfeledkezünk arról, hogy a természet
zárt hurkok láncolata. Elmegyünk a boltba
élelmiszert vásárolni a bankautomatából kivett
pénzzel, később pedig eldobjuk a hulladékot
egy mellékutcában, vagy lehúzzuk a vécén. A
nagyvárosi élet megtöri az anyag természetes
körforgását, és kevéssé érezteti a természethez
fűződő bensőséges kapcsolatunkat. Nyilvánvaló, de mély igazság: a természettől függünk. Az
elidegenedés ellenére nemcsak a természethez
vagyunk kapcsolva, a természet vagyunk. Ahogy
eszünk, iszunk vagy lélegzünk, állandóan energiát és anyagot cserélünk a környezetünkkel.
Az emberi test folyamatosan elhasználja és
újjáépíti önmagát – valójában körülbelül évente
egyszer majdnem minden molekulát kicserélünk
a testünkben. A természet mindig ellát bennünket az élet alapszükségleteit fedező készletével.

Energiára van szükségünk a fűtéshez és közlekedéshez, fára a házakhoz és a papírhoz,
tápláló ételre és tiszta vízre az egészséges
élethez. Fotoszintézis révén a zöld növények
a napfényt, a szén-dioxidot, a tápanyagokat és
a vizet kémiai energiává (például gyümölccsé
és zöldséggé) alakítják, s az egész állati életet
– köztük a miénket – fenntartó tápláléklánc
ezen a növényi anyagon alapszik.
Mi valójában az ökológiai lábnyom? Az
ökológiai lábnyom elemzése olyan számítási
eszköz, mely lehetővé teszi, hogy felbecsüljük
egy meghatározott emberi népesség vagy
gazdaság erőforrás-fogyasztási és hulladékfeldolgozási szükségleteit termékeny földterületben mérve.
Képzeljétek el, mi történne bármely modern
várossal vagy városi térséggel – például Szabadkával –, ha a várost egy üveg vagy műanyag félgömbbe zárnánk, mely átengedi a fényt, de semmiféle anyagot nem ereszt se be, se ki. A legtöbb
ember számára nyilvánvaló, hogy a burokba zárt
város működése leállna, lakói pedig néhány
napon belül elpusztulnának. A létfontosságú
erőforrásoktól és nélkülözhetetlen hulladéknyelőktől elzárt város népessége és gazdasága

Az első Föld napján, Denis Hayes egyetemista
kezdeményezésére, 1970. április 22-én 25 millió ember
emelte fel szavát a természetért. Ez a történelmi jelentőségű
esemény fontos változásokat hozott: szigorú törvények
születtek a levegő és a vizek védelmére, új környezetvédő
szervezetek alakultak, és több millió ember tért át
ökológiailag érzékenyebb életvitelre. Persze a helyzet ennek
ellenére továbbra is aggasztó! De miért is fontos ez nekünk?
egyszerre ítélné éhhalálra és fulladásra önmagát.
Az üveg félgömb e modellje meglehetősen kegyetlenül emlékeztet bennünket az emberiség
ökológiai sebezhetőségére.
Nyilvánvalónak kellene lennie, hogy a várost
a valós életben eltartó terület nagyságrendekkel
mérve nagyobb, mint a város által fizikailag
elfoglalt tér. Ez a terület a város
ökológiai lábnyoma – persze ez
elosztható a lakosok számával, és
akkor megkapjuk a lakosonkénti
lábnyom méretét. Egyértelmű az is,
hogy egy afrikai busman nem köt le
életvitelével akkora természeti teret
(kisebb a „lábnyoma”) mint pl. New
York, Budapest vagy akár Szabadka
bármelyik városlakó polgára.
Ha a Földön mindenki úgy élne,
mint az átlag kanadai vagy amerikai,

legalább három ilyen bolygóra lenne szükségünk, hogy fenntarthatóan éljünk. Ha a világ
népessége tovább növekszik, mint ahogy azt
jósolják, 10 milliárd ember él majd 2040-ben a
Földön, akik közül mindenkire kevesebb mint 0,9
hektárnyi (jelenleg ez 1,5) ökológiailag produktív
föld jut, feltéve, ha nem romlik tovább a talaj.
Hollandia népessége 15 millió, illetve hektáronként 4,4 fő. A hollandok átlagosan kevesebbet fogyasztanak, mint az észak-amerikaiak,
mégis a saját országukban rendelkezésükre álló
föld 15-szörösére van szükségük élelmiszerrel,
erdei termékekkel és energiával való ellátásuk-

hoz. Más szavakkal: a jellegzetes ipari térségeket
ténylegesen eltartó ökoszisztémák láthatatlanul,
a politikai vagy földrajzi határokon messze túl
nyúlnak.
Egy világ, melyen mindenki túlméretezett
ökológiai lábnyomot hagy, nem lenne fenntartható. Az egész emberiség ökológiai lábnyomá-

nak kisebbnek kell lennie a bolygó felszínének
ökológiailag produktív részénél. Ez azt jelenti,
hogy ha minden térség vagy ország Hollandia
gazdasági példájával akarna vetekedni a meglévő technológiák használatával, mindnyájan
a globális ökológiai összeomlás veszélyének
lennénk kitéve. Az az elképzelés, hogy az ipari
országok általános életmódja nem terjeszthető ki biztonságosan mindenkire a Földön,
bántó lesz egyesek számára. A felismerés,
hogy nem mindenki élhet úgy, ahogy ma az
ipari országokbeli emberek, nem azt akarja
alátámasztani, hogy a szegények maradjanak
szegények.
A globális fenntarthatóság minimum követelménye az, hogy az emberiség lábnyomának
kisebbnek kell lennie a bioszféra biológiai kapacitásánál. Azt jelenti-e ez, hogy az embereknek a
világ átlagos biológiai kapacitásán belül kellene
élniük, vagy inkább az országos biológiai kapacitáson belül? A lábnyomszámítások nem válaszolják meg ezeket a kérdéseket, de megpróbálják
számszerűsíteni azokat az ökológiai feladatokat
és ütközéseket, melyeket az emberiségnek fel
kell oldania, ha a globális fenntarthatóságot el
akarja érni.

KEDVENC ÉNEKESEM: Sok van.
KEDVENC EGYÜTTESEIM: Tankcsapda,
Tokio Hotel
KEDVENC DALOM: Sok van.
KEDVENC SZÍNEM: Kék
KEDVENC ÉTELEM, ITALOM: Pizza, Coca-Cola
KEDVENC ÁLLATOM: Kutya
NEVE: Cézár
NO, ÉS A SZERELEM? Van!
KIBE ESTEM BELE? Egy lányba.
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jéghegyek óriási, édesvizet tartalmazó jégtömbök, amelyek gleccserekből
szakadtak le, és a világ leghidegebb
tájain úsznak az óceánok felszínén.
A jéghegyeknek két nagy csoportjuk van:
az egyikbe az antarktiszi eredetű, ún. táblás
jéghegyek tartoznak – ezek laposak, mint
az asztallap –, a másikba pedig az északi
(arktikus) eredetűek, amelyek többsége a
grönlandi gleccserekből származik, s amelyek
magasabbak és tagoltabbak.
A grönlandi eredetű jéghegyeket a különféle szelek és áramlások tavasz elején elkezdik

sodorni Észak-Amerika keleti partjai mentén;
haladásuk sebessége a napi 25 km-t is elérheti, s komoly veszélyt jelentenek az útjukat
keresztező hajókra.
A táblás antarktiszi jéghegyek olykor
rendkívül nagyok. Egy 1956-ban megfigyelt
jéghegy nagyobb volt, mint Belgium! A
legmagasabbat Grönlandon látták: 160 m-re
emelkedett ki a vízből, akár egy 60 emeletes
felhőkarcoló! A jéghegyek hosszú évekig
úszhatnak a tengeren. Egyikük útját 17 éven
át követték!

Jó Pajtás

Roppant jéghegyek
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NEVEM: Kaszás Szabina
BECENEVEM: Szabi
CÍMEM: 24430 Ada, Đura
Đaković u. 81.
MELYIK SULIBA, OSZTÁLYBA
JÁROK? Cseh Károly
Általános Iskola, 6. c
osztály
KEDVENC TANTÁRGYAM:
Biológia
AMI NEHEZEN MEGY: Matek
KEDVENC TANÁROM: Máriás
Valéria, Tóth Andrea
KEDVENC OLDALAIM A JÓ
PAJTÁSBAN: Pifu, Lexikon,
KEDVENC SOROZATOM:
Bűbájos boszorkák
MELYIK FILMBEN
JÁTSZANÁM A
FŐSZEREPET? A Bűbájos
boszorkákban.
MIÉRT? Azért, mert
természetfeletti erejük
van.
KEDVENC ÉNEKESNŐM ÉS
ÉNEKESEM: Péter Szabó
Szilvia és Nagy Tamás
KEDVENC EGYÜTTESEM: Nox
KEDVENC DALOM: Ébredj fel
KEDVENC SZÍNEM: Rózsaszín
KEDVENC ÉTELEM, ITALOM:
Pizza, Coca-Cola
KEDVENC ÁLLATOM: Macska
MI A NEVE? János
KEDVENC TÉVÉMŰSOROM:
Áll az alku
NO, ÉS A SZERELEM? Nincs!
KIBE ESTEM BELE? Senkibe!

NEVEM: Lakatos Adrián
BECENEVEM: Adrián
CÍMEM, TELEFONSZÁMOM: 24430 Ada,
Október 8. u. 33. tel: 024/851-797,
mob: 063/765-2-647
MELYIK SULIBA, OSZTÁLYBA JÁROK? Cseh
Károly Általános Iskola, 6. c osztály
KEDVENC TANTÁRGYAIM: Magyar nyelv,
torna
AMI NEHEZEN MEGY: Műszaki
KEDVENC TANÁRAIM: Máriás Valéria, Tóth
Andrea
KEDVENC OLDALAIM A JÓ PAJTÁSBAN:
Vicckupac, Lexikon, Tarka oldal, Komputer
KEDVENC SZÍNÉSZEM: Sok van.
KEDVENC FILMEM: Harry Potter 1, 2, 3, 4
MELYIK FILMBEN JÁTSZANÁM A
FŐSZEREPET? A Harry Potterben.
MIÉRT? Mert izgalmas.
KEDVENC KÖNYVEM: Versfüzér

A csoda, a kényelem netovábbja

Az úszó szálloda
N
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em akarunk átejteni, hisz április elseje már rég elmúlt. A képeinken
látható csodajárgányt ugyanis
már építik.
Teljes neve így hangzik: úszó piramis
Mexikó partjainál.
S mindez miért?
Amerikai üzletemberek rájöttek, hogy
egyre több a dollármilliomos a világban.
Akik nemcsak bankban tartják pénzüket,
hanem költeni is hajlandók a csinos kis
összegből.
Mondjuk egy életre szóló nyaralásra
nem sajnálnak leszámolni néhány ezer
dollárt.
– Akkor meg miért ne adnánk meg nekik
ezt a lehetőséget? – gondolták az OceanicCreations névre hallgató svédországi cég
vezérei.
És hozzáfogtak a dupla piramist formázó hajó (pontosabban úszó szálloda)
építéséhez.
A Mexikói-öbölbe tervezett vízi jármű
– mint már mondtuk – luxushotelként
üzemel majd.

Nem vagyunk mai gyerekek, hallottunk mi már
mindenféle csodajárgányról. Egyet-kettőt ezen az
oldalon már meg is mutattunk neked. No de ilyet?
Mármint hogy egy szálloda ússzon!
A Maya Hotel névre keresztelt óriáshajó
a svéd cég első ilyen jellegű próbálkozása.
A nagy múltú hajóépítő gyáróriás a Mexikó
területén egykor élt maják piramisainak
alakjáról mintázta óriáshajóját.
Nem olcsó ladik egy ilyesfajta úszóalkalmatosság. A Mexikói-öbölbe, Cancun part-

jaihoz tervezett úszó szálloda költségeit
kétszáztízmillió dollárra becsüli a hajóépítő
cég. Az építés várható befejezéséről és a
hotel átadásról egyelőre nincsenek hírek.
De már készül, annyi bizonyos.
Tehát máris kezdd el gyűjteni a pénzt a
felejthetetlen nyaralásra!

Arthur
és a villangók
A francia rendező, Luc Besson
filmből és komputeranimációból álló
szép legendája elbűvöli a nézőket
– Ha nem nézted meg a moziban,
vedd meg a DVD-változatot, nem
bánod meg...

Jó Pajtás

Most megnézhetjük filmjét a villangókról. Ezekkel a lényekkel
sohasem találkoztunk, szemünkkel nem látjuk őket, de ők is részei
bonyolult világunknak, mert mindenütt jelen vannak, a növények
gyökerei között húzódnak meg és élik a maguk titokzatos életét.
Így van-e, nem tudhatjuk, de erről olvas egy tizenkét éves srác a
nagymamánál, akinél a nyári szünidőt tölti. Egy könyvet, nagyapa naplóját képtelen letenni, habzsolja annak minden fejezetét,
minden sorát, minden betűjét. De vidéken, a nagymamánál sem
fenékig tejfel, mert egy ingatlanügynök ki akarja lakoltatni a házból nyakig eladósodott rokonát, akit Mia Farrow alakít – élethűen
és nagyon jól. Ekkor Arthur eldönti magában, hogy megmenti a
nagymamát, megkeresi a régmúltban eltűnt rubint, amit a nagynagy kertben ástak el. A találkozás a villangókkal elkerülhetetlen.
Előzőleg azonban Arthur miniatűr méretűvé zsugorodik – a könyv
teszi ezt lehetővé, amely furcsa varázslatokkal bír. A srác is manóvá
változik, haja borzas és égnek áll...
A drágakövet persze nem könnyű megtalálni. Egy hercegnő, a
szép és kissé keményfejű Selenia nyakas és rátarti. Ő akar a kincs-

keresők vezetője lenni. A királyt is nehéz meggyőzni ennek a küldetésnek a sürgősségéről. A dolog akkor válik még reménytelenebbé,
amikor Arthur megtudja, hogy a drágakövet Nekropoliszban ásták
el, abban a birodalomban pedig a gonoszok gonosza uralkodik,
Maltazar, akinek a szeme sem áll jól. De Arthur, Selenia és ügyetlen
bátyja, Beta egyre közelebb kerül a drágakőhöz, s arra már senki
sem gondol, hogy Maltazar megsemmisítheti a villangókat. Áll a
bál, a felek összecsapnak...
Gyermekkönyvből született egy élvezetes gyermekfilm. A
rendező nagy kedvvel látott munkához. Azt nyilatkozta: „Apaként
gyakran szembesülök erkölcsi problémákkal vagy a természettel
szembeni tisztelet kérdésével, bár a gyerekeim nem mindig figyelnek oda arra, amit mondok. Azt viszont ők is átélik, hogy kalandjai
során Arthur hogyan talál válaszokat ezekre a létfontosságú kérdésekre, s így rögtön kézzelfoghatóvá válik a komolyabb téma is.” A
filmet természetesen a felnőttek is megnézhetik. Ez egy tartalmilag
ugyan kevés újjal szolgáló mozifilm, ám a rendezés tökéletes, ez
egy családi mozi hollywoodi színvonalon. A háromdimenziós
animáció lélegzetelállító csoda. Az alkotóknak 225 makettre és
négyévi animációs munkára volt szükségük. Besson bevallotta
ugyan, hogy az igazi háromdimenziós filmeket illetően a Disney
és Pixar előttük jár, s ezért alkottak a valós világ digitalizálásából
egyedülálló látványt.
Alig várjuk a tervezett második és harmadik epizódot. Mindenképpen nyerő ötlet volt keverni az élő szereplős filmet az animációval. Jó az is, hogy rendkívül gyors iramban folynak az események.
B. Z.
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L

uc Besson az ókontinens Steven Spielbergévé lépett elő. Ő a
mozi csodálatos világát tizenhét évesen nyűgözte le, akkor
kezdett érdeklődni mindaz iránt, amivel gyermeki álmok valósíthatók meg. A nagy kékség című filmje hatalmas sikert aratott.
Ezután készítette el a Nikitát, a Léon, a profi című thrillert Natalie
Portmannal, Az ötödik elemet stb. Besson ritkán áll a kamerák
mögé, gyakrabban tevékenykedik producerként, gyermekkönyveket írogat, amelyeknek rendre nagy az olvasótábora – nem
véletlenül.

Néha egy kép többet mond száz szónál!

Az imádott SMS után most
itt az MMS! Az úgynevezett
multimédiás üzenetben,
azaz MMS-ben a fontos és
emlékezetes pillanatokat
tudod megosztani családoddal,
barátaiddal és ismerőseiddel.
Üzeneteidet képekkel, videóval
vagy hangüzenettel teheted
különlegessé és személyessé.
Tömören fogalmazva: az
MMS-ekben a szövegen kívül
képeket, fotókat, videót vagy
hangot is küldhetsz. Egy fontos
családi esemény, egy jól sikerült
szülinap vagy a tavaszi szünidő
emlékezetes pillanatai mind
érdemesek arra, hogy mások
is átéljék. Nem kell egyebet
tenned, mint mobiloddal
fényképezni, és a legjobban
sikerült képeket akár szöveges
üzenettel kiegészítve elküldeni
másoknak. MMS-küldéshez a
fotót és videót elkészítheted
mobiltelefonod saját
kamerájával is, de áttöltheted
a komputerből, vagy ha van, a
digitális fényképezőgépedből.
Sőt, ha különösen jártas
vagy a mobiltelcsik és a
komputerek világában, akkor
azt is megteheted, hogy
maroktelefonodról barátod/
barátnőd e-mail címére
(elektronikus levelezési címre)
indítasz útnak egy MMSküldeményt...

Minden fontos tudnivaló
az MMS küldéséről

M

it kell még tudnod erről az izgalmas szolgáltatásról? Felsoroljuk a
legeslegfontosabbakat.

Tehát:

7.
1.

Mindkét hazai szolgáltató (MTS, Telenor)
lehetővé teszi számodra az MMS-szolgáltatást.

Jó Pajtás

MMS-t fogadhatnak azok is, akiknek
nincs kamera a mobiljukon.
8.

Te is szeretnél küldeni és fogadni MMS-

2.

Egyik hálózatról a másikra is küldhetsz
ilyen képes, hangos, zenés üzenetet. Sőt
külföldre is, ha be tudod pötyögtetni azt a
fránya hosszú számot...
3.

Ahhoz, hogy a szolgáltatást igénybe
tudd venni, szükséged van egy MMS-képes
készülékre. Minden, két-három évesnél
nem régebbi készülék képes ilyesmire.
eket mobiltelefonnal, de jelenleg még nincs
MMS-képes készüléked? Akkor legközelebb
ilyet vegyél. Ami nem gond, hisz a mai
telcsik mindegyike képes erre.
9.

Azért ne vidd túlzásba, mert egy MMS
drágább a sima SMS-nél.
10.

4.

Vannak telcsik, amelyek minden
beállítás nélkül képesek MMS-ezni.
Másoknál el kell végezni a szükséges
beállításokat. Ezt örömmel elmagyarázzák neked mindkét hálózat közönségszolgálatának szakijai.
5.
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Igazán jól akkor tudsz MMS-ezni, ha
fényképezőgépes mobilod van. Egy katt, és
máris küldöd a képet!

Mint már mondtuk, az MMS a megszokott szöveg mellett tartalmazhat képet, de
akár hangot is, és ezek egymás utáni kombinációját is. Az egyes készülékek képességei
eltérhetnek, erről a készülék használati utasításában találhatsz bővebb tudnivalót.
6.

Végül talán az is érdekel, mit is jelent
valójában az MMS rövidítés? Hát tessék:
MMS – Multimedia Messaging Service. Azaz
multimédiás küldési szolgáltatás.

Ha épp nincs egy jó témád egy MMS-ra, akkor találsz ilyen
bőven az interneten is. Itt van egy cím,
amely a korlátlan lehetőségek tárháza.
Persze az erről az internet címről levett
képet, zenét (szülinapi gratulációt például)
előbb át kell töltened a mobilodba, mielőtt
útnak indítanád a címzettnek.
Tehát a cím, ahol mindezt megtalálod:
http://www.mmsgaleria.hu/

A hullámos papagáj
tíz leggyakoribb betegsége

H

elyes étrend és megfelelő
gondozás mellett a hullámos
papagáj 15–18 évig is elélhet.
Emellett fontos, hogy a madarat egészségének megőrzése érdekében évente
legalább egyszer mutassuk meg az állatorvosnak.
Következzen a tíz leggyakoribb betegség, amely tollas kedvencünket sújthatja,
hogy tudd mihez tartani magad.
Tumor
A leggyakoribb tumorfajták közé tartozik a zsírdaganat (lipoma).
Golyva
A jódhiány a pajzsmirigy megnagyobbodásához vezethet, aminek egyik első
jele a madár hangjának megváltozása.

Papagájkór
A baktérium által okozott megbetegedés emberre is átterjedhet. Ezért fontos a
madár rendszeres állatorvosi ellenőrzése,
különösen, ha idős gazdával lakik egy
fedél alatt, aki a betegséggel szemben
esetleg már kevésbé ellenálló.
Atka
Az atka a madár fején és lábán pikkelyszerű elváltozást okoz, ami a lábon és csőrön apró lyukak megjelenését idézi elő.
Májbetegség
Kialakulása leggyakrabban a papagáj
nem megfelelő táplálására vezethető vissza.
Penészgomba
A gombás fertőzést az állatorvos gombaellenes szerekkel kezeli. A betegség
súlycsökkenéshez vezet.

(Gyakran okozzák a madár pusztulását
balesetek vagy véletlen mérgezések is.
Éppen ezért soha ne hagyjuk a papagájt
felügyelet nélkül szabadon a lakásban,
különösen akkor ne, ha más kisállatokat
is tartunk, amelyek adott esetben megtámadhatják a madarat.)

Ez állati!

A kutya

Különféle kutyák vannak, úgymint: pulikutya, komondor, vizsla, agár,
bernáthegyi, öleb, kis girhes, nagy dög, mopszli, nyakszli, kis kutya, nagy
kutya, tarka kutya.
A kutya igen hű állat. Ha a gazdája megrúgja, akkor meglapul, és nyalogatja a cipőjét. Ha pedig meghal a gazdája, akkor a kutya nagyon szomorú lesz. Sőt van olyan kutya is, amelyik a gazdi halála után nem eszik,
nem ugat, lefekszik és ő is meghal, nem úgy, mint például a zsebóra,
amely gazdája halála után is közönyös ketyegéssel jár tovább, amiért is a
zsebóra egy hűtlen kutya.
A kutya örömének azáltal ad kifejezést, hogy a farkát csóválja. Ha
pedig a farkát levágják, akkor a fejét csóválja.
A kutya valamennyi állat közt a legértelmesebb. Igen tanulékony,
például rövid néhány esztendős fáradozás után már megérti a saját
nevét, s ha azt hangosan kiáltják, a kutya dühösen ugatni kezd, ami azt
jelenti, hogy hagyják már békén! De a kutya nemcsak szellemileg fejlett,
hanem lelkileg is. Némelyik annyira mély lélek, hogy emlékeztet a lírai
költőkre, ugyanis ezek a költői lelkű kutyák, ha feljön a hold, és az ég
tetején szépen ragyog, szintén ugatni kezdenek.
A kutyának veszedelmes betegsége a veszettség, ami igen ragadós
nyavalya, az ember is megkaphatja. Harapás által terjed, mégpedig úgy,

hogy vagy a veszett kutya harap meg egy embert, vagy a veszett ember
harapja meg a kutyát.
A kutyának a veszettségen kívül legfőbb ellensége a sintér. Ez egy
olyan úriember, aki drótkarikával jár az utcán, s ha meglát egy kutyát,
utána szalad, s a drótot a nyakába veti, és elkezdi húzni, mire a gazdája
két pofont ad a sintérnek. A gazdát a rendőr megbünteti, s utcai botrány
miatt feljelenti.
A veszettség ellen Pasteur nevű francia orvos kitűnő szérumot talált
föl, de a sintér ellen még ő sem tudott semmit sem kitalálni. A veszettségen kívül még nagy baja a kutyának az elveszettség, ami ellen az apróhirdetések, s a megtaláló számára kitűzött jutalom szolgál.
A kutyáról szóló eme tanulmány keretein belül meg kell még
emlékeznünk az ebzárlatról, amit plakátokon tesznek közhírré a
városokban. A plakátok arra valók, hogy azt a kutyák elolvassák, és
pontosan betartsák. Azért helyezik el rendszerint az utcasarkokon.
A kutyát házőrzésre, a szoba bepiszkítására, mások zavarására, a háziúr
és a házmester bosszantására használják, tehát igen hasznos állat.
(Nagy Lajos Képtelen természetrajz című könyve nyomán)
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A kutya háziállat. Három fő részből áll,
úgymint: fej, törzs és végtagok. Ha ezen
részek bármelyikét a kutyából elvesszük,
akkor a kutya elromlik, és többé nem szalad,
nem ugat, és egyáltalán nem működik
tovább.

1967-ben, 40 éve történt

Életét vesztette
Vlagyimir Komarov

A

z űrhajózás első kozmikus áldozata Vlagyimir Komarov ezredes volt. 1967. április
23-án a Szojuz–1 űrhajó szabályosan pályára állt
201–224 kilométeres magasságban. A repülési
program egy napig tartott.
Tíz perccel a fellövés után Komarov már a tervezett pályán repült. A második kör megtétele
után jelentette a földi irányítóközpontnak, hogy
jól érzi magát, a műszerek kiválóan működnek, a
bal oldali napelemek azonban nem nyíltak ki. Az
űrhajó áramellátása emiatt mindössze töredéke
volt a szükségesnek.

Április 24-én Komarov már a leszálláshoz készülődött: a Föld körüli 18. keringés végén Afrika
felett bekapcsolódott a főhajtómű és rendben
lefékezte az űrhajó mozgását, amely ezután
rátért a leszállópályára.
A Földtől mintegy hét kilométer magasságban azonban a kinyíló főejtőernyő a kabin forgása következtében összetekeredett, és az űrhajó
kődarabként zuhant a Föld felszínére.
Komarov életét vesztette!
„Mindannyian feszült türelmetlenséggel vártuk
a vállalkozás kimenetelét – írta naplójába Nyikolaj
Kamanyin tábornok, aki jelen volt a sikertelen
leszállásnál. – Nyomban el is indultunk arra a helyre, ahol a Szojuz leszállását reméltük. Útközben
kaptam a jelentést: »Az ejtőernyő kinyílt. Az űrhajó
Orszktól 65 kilométerre földet ért...« Komarovnak

tehát mégis sikerült hatalmában tartania a gépet!
Orszkban bizonyára találkozunk vele. Amikor
kiszálltunk az orszki repülőtérre, félelmetes csend
fogadott bennünket. Közölték, hogy a Szojuz–1
kabinja Orszktól keletre földet ért, és lángokban áll.
A kozmonautát nem látták.
Amikor a helyszínre értünk, a fülke még égett.
Ott voltak a mentők, ott volt a helybeli lakosság. A
tüzet földdel igyekeztek elfojtani, de sikertelenül.
Nyomban eltakarítottam a földet, és körülbelül
egy óra múlva megtaláltam Komarov holttestét.
A vizsgálat megállapította, hogy amikor az űrhajó
leszállóegysége a légkör legmélyebb rétegeibe
került, pörögni kezdett, és a kinyíló ejtőernyő öszszetekeredett. Nem sikerült lefékezni a hattonnás
kabint. A szemtanúk szerint a lezuhanást még
néhány robbanás is követte.”

• Ezen a napon történt • Ezen a napon történt • Ezen a napon történt •
ÁPRILIS 19.
Ma Emma, Buda, Leó, Gerold
napja van.

1876 (131 éve történt)
Bécsben megszületett Bárány Róbert
magyar származású Nobel-díjas svéd
orvos.
1904 (103 éve történt)
Megszületett J. Robert Oppenheimer
amerikai fizikus, az atombomba
egyik kifejlesztője.

1882 (125 éve történt)

Charles
Robert
Darwin

Mark
Twain
1910 (97 éve történt)
75 éves korában meghalt Mark Twain
(eredeti nevén: Samuel Langhorne
Clemens) amerikai író (Tom Sawyer
kalandjai).
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Meghalt Charles Robert Darwin
angol természettudós, aki megalkotta a természetes kiválasztódás
elméletét.
1971 (36 éve történt)
A szovjetek elsőként juttattak Föld
körüli pályára űrállomást, a Szaljut–
1-et, amelyen tartósan tartózkodott
ember.
ÁPRILIS 20.
Ma Tivadar, Konrád, Töhötöm,
Tihamér napja van.
1857 (150 éve történt)
Megnyílt az alagút a budai Várhegy
alatt.
1912 (95 éve történt)
Meghalt Bram Stoker ír író, a Drakulatörénetek szerzője.
ÁPRILIS 21.
Ma Konrád, Zelma, Simeon,
Anasztáz napja van.
1799 (208 éve történt)
Megszületett Táncsics Mihály író,
politikus.

ÁPRILIS 22.
Ma Csilla, Noémi, Kelemen,
Noé napja van.
A FÖLD NAPJA
1989 (18 éve történt)
Meghalt Kulin György magyar csillagász, akinek a nevét két üstökös
is viseli.

ÁPRILIS 23.
Ma Béla, Sándor, Ilma, György,
Ilona, Egyed, Egon, Gellért,
Adalbert, Albert napja van.
1564 (443 éve történt)
Megszületett William Shakespeare
színész, író, drámaíró. Leghíresebb
művei: Rómeó és Júlia, Hamlet, Lear
király, Machbet, Othello.
1926 (81 éve történt)

Janikovszky
Éva

1222 (785 éve történt)
II. András kiadta az Aranybullát.
1875 (132 éve történt)
Megszületett
Huszka
Jenő
operettszerző.
1967 (40 éve történt)
Vlagyimir Komarov szovjet mérnökezredes, űrhajóspilóta, a Szojuz–1
űrhajón végzett repülés után, leszállás közben 40 éves korában életét
vesztette.
ÁPRILIS 25.
Ma Márk, Ervin, Márkus, Ányos
napja van.
1969 (38 éve történt)
Megszületett Renée Zellweger
Oscar-díjas amerikai színésznő.
1874 (133 éve történt)

Guglielmo
Marconi

Kulin
György
1451 (556 éve történt)
Megszületett I. Izabella spanyol
királynő, aki támogatta Kolumbuszt,
hogy útjára induljon az ismeretlen
nyugat felé.

ÁPRILIS 24.
Ma György, Simon, Györgyi,
Bonifác, Csaba, Egon, Melitta,
Sebő napja van.

Szegeden megszületett Janikovszky
Éva író, a gyermek- és iúsági irodalom népszerű alkotója (Kire ütött ez
a gyerek?).
1981 (26 éve történt)
Meghalt Zelk Zoltán költő, író.

Megszületett Guglielmo Marconi,
Nobel-díjas (1909) fizikus.
1938 (69 éve történt)
Bíró László József bejelentette első
golyóstollszabadalmát a Magyar
Királyi Szabadalmi Bíróságnak.

Itt van újra...
Itt van újra a tavasz,
az idő néha ravasz.
Ha a tavasz végre eljő,
nemigen van felhő.
Nyílik a sok virág,
tele van velük a világ.
A tavaszban még az is jó,
– nem az, hogy jön a Télapó –,
hanem most a barátja,
most mindenki őt várja.
És vajon ki lehet ő?
Ő, aki most nagymenő?
Igen, ő a húsvéti nyúl,
aki nemsokára az ajándékokért nyúl.
A piros tojást festi már,
az ajándék még kicsit vár.
Aludni már nem kell sokat,
és a nyuszi ajándékokat hozhat.

Tikvicki Dóri
Miroslav Antić iskola, Palics

„Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent”
Az én szememben Szilágyi szülőhazám ékessége, az itt lakó emberek büszkesége. Ide kötődnek a régi szép óvodás emlékeim, ahogy a nagy csúszdán és a
hintán játszottunk. És a futkározások és ugrándozások a templomot körülvevő
parkban is megmaradnak bennem egy életre. Sosem felejtem el az állatorvosi
rendelőnél bújócskázással töltött perceimet, sőt még a víztoronynál is játszottunk egy általunk kitalált fegyveres bújócska nevű játékot. Nem tudom, talán
egy idegen ember szemében az állatorvosi rendelő és a víztorony körüli tér csak
egy lerobbant hely, de mi megtaláltuk itt az örömet és a zavartalan, önfeledt
viháncolást.
Még mindig emlékszem a nyári horgászásokra a baraparton és a kanálisnál.
Ha elkapott minket az eső pecázás közben, akkor beszaladtunk a barapart mellett árván álló kiüresedett malomba.
Az iskolához fűződő sok jó és kevésbé jó emléket a szívem külön kis zugában rejtettem el. Hisz ezek tartották bennem a reményt akkor, amikor rosszul
sültek el a dolgaim. Az iskola, ez a komor, de mégis sugárzó öreg épület annyi,
de annyi mindent ad a gyerekeknek, amit más talán meg sem érthet, sőt néha
még mi sem.
A legszebb perceim, óráim mégis máshol töltöttem el. Egy olyan helyen,
amely talán a legkedvesebb számomra. Ezeket az élményeket nem cseréném
el a világ összes kincséért sem. Mi, gyerekek, akik oda járunk, csak úgy hívjuk,
hogy Sarok. Hogy az olvasóknak is világos legyen, az a hely a Szentiváni és a Kis
Ferenc utca kereszteződése. Ide járunk már több mint két éve. Mennyi örömöt
és szórakozást nyújt ez a Sarok e kicsiny falu pár gyermekének, azt nem lehet
szavakba önteni. Lehet, hogy csak én táplálok ilyen érzéseket e hely iránt, de
szerintem a többiek is a szívük mélyén ennyire vagy még jobban szeretik a mi
„birodalmunkat”.
Nem várom, ám lassan én is felcseperedek, de ezeket az élményeket senki
emberfia ki nem törölheti az emlékezetemből.
Cétényi Tamás, 8. osztály
Kis Ferenc iskola, Szilágyi

Látogatóban az újvidéki barátainknál
Egy Újvidéken élő családdal nagyon jó, baráti viszonyban vagyunk. Náluk
két lány van a családban. Ők már többször voltak nálunk, de úgy alakult, hogy
mi még egyszer sem látogattunk el hozzájuk.
Az idén szeptemberben aztán elhatároztuk, hogy meglátogatjuk őket. Nagy
izgalommal készültünk az útra. Amikor apa hazaért a munkából, autóba ültünk,
és elindultunk. Körülbelül másfél órai utazás után apa így szólt:
– No, gyereke, ez már Újvidék!
Kíváncsian néztünk szét az autó ablakából. A városban rengeteg jármű
igyekezett a célja felé. A gyalogosok is sietősen mentek az utcákon. Senki nem
sétált. Rengeteg üzlet váltotta egymást, utca hosszat végig. Többször meg kellett állnunk a villanyrendőrnél, ahol nagyon sok jármű várakozott, hogy zöldre
váltson a lámpa. Végül, hosszas tekergés-kanyargás után megérkeztünk. Sok
magas, emeletes, szinte egyforma épület sorakozott a széles út mellett.
– Melyik házban laknak? – kérdeztük apát.
– Hát ez mindjárt kiderül, mert felhívjuk őket mobilon, és ők lejönnek
elénk.
Így is lett. Az egyik ház ajtajában megjelent Anita, az idősebbik lány. Lifttel
mentünk fel a lakásba. Nagyszerű élmény volt. Szép lakásuk van. Mi gyerekek
elvonultunk a gyerekszobába. Az ablakból kinézve tömérdek egyforma házat,
és azon számtalan egyforma ablakot láttam. Arra gondoltam, hány gyerek és
felnőtt lakhat ezekben a házakban. Nagyszerű lehet, amikor a gyerekek lemennek az utcára, és összeverődve jókat játszanak. De a lányok felvilágosítottak,
hogy nem így van, szinte nem is ismerik a környékbelieket. Akkor mégsem lehet
olyan jó itt lakni... De ha meg a sok üzletre, a színházra, mozira, a Dunára, a várra,
hidakra, nyüzsgésre gondolok, akkor meg mégis csak nagyszerű lehet itt élni.
A délután hamar elmúlt, és indulni kellett haza. Sötét volt már, amikor a
városból kifelé igyekeztünk. Még mindig nagy volt a forgalom, és nagyon sok
ember igyekezett sietve valahová. Mindenfelé égtek a lámpák és ki voltak világítva a kirakatok. Gyönyörűnek találtam a várost.
Maksó Júlia, 6. osztály
Cseh Károly iskola, Ada

A szobám
Fekszem az ágyamon és szobámat szemlélem.
A sarokban pókot pillantok meg, de hagyom a lakót, hiszen ma még csak
kedd van, s hétvégén úgyis nagytakarítást végzek.
A szobámat az én kis világomnak megfelelően rendeztem be. A falak narancssárga színűek, én választottam. Az íróasztalom és az ágyam fölötti részt
poszterek díszítik. Kedvenceim Rúzsa Magdi képei, de vannak Rihannáról és
Kelly Clarksonról készültek is. Anyunak eleinte nem tetszett a falon levő társaság, de mára már úgy látom beletörődött a dologba. A szemben lévő falon a
táncversenyeken elnyert érmek sorakoznak.
A szobát osztjuk a testvéremmel, Zsókával. Néha, ha belépek az ajtón, dühbe gurulok a húgom miatt, mert hol egy legókocka, hol meg a társasjátékokból
származó dobókocka kerül a lábam alá. A sarokban van a számítógépem, innen
szerzek híreket a nagyvilágból az internet segítségével.
Ha menekülök a világ elől, az én kis birodalmamban lelek nyugalomra a
Tankcsapda, Madonna és Rúzsa Magdi dalainak társaságában.
Ez az én kis odúm, ahol jól érzem magam.
Magyar Réka, 7. osztály
Samu Mihály iskola, Óbecse

Az ősszel új kedvenc jött a házba, egy pici teknősbéka, a Dezső. Brekucnak
akartuk hívni, de véletlenül anyu azt mondta neki, hogy Dezső, és rajta maradt.
Dezsőnek szürkészöld mintás páncélja van hat nyílással, amin ki-be dugja
a lábait, fejét és a farkát. Páncélja megvédi a balesetektől is. Télen keveset mozog, mert főleg alszik, de néha ide-oda úszkál vagy kimászik a szárazra napozni.
Megesik, hogy két lábra áll, és nekitámaszkodik a műpálma szárának. Ilyenkor
télen keveset eszik, szinte alig.
Szeretem, mert olyan élénk, mikor ébren van. Nyújtogatja a nyakát, minden
érdekli. Jókat szórakozunk vele, ha a tenyerembe veszem, és ott sétálgat a
kezemen.
Mátéffy Amanda, 4. osztály
Csáki Lajos iskola, Topolya

Mikszáth Kálmán: A bágyi csoda. Novák Matildka doroszlói tanuló rajza
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Legkedvesebb állatom

Kedvenc Mikszáth-hősöm

Ami iskolánk

Kedvenc Mikszáth-hősöm Tímár Zsófi.
Nekem nagyon megtetszett, hogy kitartóan várta haza a férjét, bár a férje
meg sem érdemelte ezt a ragaszkodást. Tímár Zsófi kedves, okos, szorgalmas
asszony volt. Szorgalmassága abból is kiderült, hogy amíg férje nem volt otthon, sőt más asszonnyal élt, ő addig is öntözte a dohánypalántát. „Amint egy
délelőtt a dohánypalántát öntözé nagy gonddal (ha megjön a gazda, legyen
mit füstölni a télen), ragyás öregasszony lépett be az udvarra: üzenetet hozott.”
(Tímár Zsófi özvegysége) Ebből az idézetből az is kitűnik, hogy hűséges típus
volt, mivel szerintem férjhez mehetett volna máshoz, de ő mégis a férjét várta. A
következő idézet szintén hűségét bizonyítja: „Esténként a küszöbre ült ki, onnan
el lehetett látni messze-messze a kígyózó országúton, egészen odáig, ahol már
a felhők lába lóg le.” (Tímár Zsófi özvegysége)
Zsófi, mint a többi asszony általában, szeretett tudni minden friss pletykát
a szomszédos falvakból. Így jutott a fülébe Vér Klára esete is. Mint tudjuk, Klára
férje katona volt. Klára nagyon szerette a férjét, mégis megcsalta, de Zsófi nem
akarta tudomásul venni ezt a hűtlenséget. „Nem igaz, Zsuzsi néni! Jó asszony
az, ha szép is!” – mondta, de végül mégsem lett igaza. (A bágyi csoda) Szegény
Zsófi bizonygatni próbálta, hogy Vér Klára mégis jó asszony. Elmesélte, hogy ő is
ott volt, amikor búcsúzott a férjétől. „Itt voltam, mikor férje elment... hogy megsiratta, százszor megölelte.” (A bágyi csoda) Zsófi szépen éldegélt egymagában
mindaddig, amíg az öregasszony nem hozott üzenetet a hűtlen férjtől, Pétertől.
Zsófi régóta erre a napra várt. Boldogan ment Péterhez. Péter a szomszéd
faluban a templomra rakta fel a keresztet. Amikor észrevette, hogy Zsófi jön
könnybe lábadt a szeme, megszédült és leesett a toronyból. Mikor Zsófi odaért,
nagyon szomorú lett, és ezt mondta: „Minek hozott kend ide? Honnan fogom őt
ezentúl várni?” (Tímár Zsófi özvegysége)
Mivel Mikszáth nem írt Tímár Zsófi külsejéről, ezért én úgy írom le, ahogy
elképzeltem magamban. Zsófi szép, fiatal asszony volt. A szeme világoskék, a
haja szép szőke, hosszú. Mivel Zsófi fején mindig kendő volt, szerintem a haját
kontyba tűzve hordta. Mindig fekete kendőt viselt, mert a férje elhagyta. Később meg azért, mert élete végéig gyászolta.
Zsófi jó asszony, habár nekem nem tetszett az, hogy ilyen könnyen megbocsátott a férjének, de evvel az egy hibájával boldogan élhetett tovább.
Gellér Enikő, 8. osztály
Petőfi Sándor iskola, Doroszló

– Apa, kérlek, segíts, hétfőn nagydolgozatot írunk magyarból. A téma: A mi
iskolánk.
– Hagyjál már, majd estére segítek – felelte apu. Tudtam, apukám nem hagy
cserben, és majd estére segít. Így is történt.
Fáradt volt és egykedvű, de amikor elkezdte, csak mesélt, csak mesélt az öreg
iskoláról. Ő még a régi iskola tömött falai közé járt. Ez az épületrész a mostani tornatermünk. Ahogy meséli, peregnek előttem a képek, mint egy filmben, és azon tűnődöm, vajon ő is így látta? A tantermekben szénnel és fával tüzeltek a kályhákban. Ez a
hetes feladata volt. Mesélés, visszaemlékezés közben egyezkedtünk, hogy a mostani
épületrészek helyén akkor mi, hogyan állt. Apám elsőtől ötödikig az öreg iskolába
járt. A falu ez idő tájt vásárolta meg a falusi kántor házát. E ház helyére került az új
iskola épülete. 1982 őszén nyitotta meg a kapuit a diákok előtt. Az iskolaudvar területén az óvoda is helyet kapott. Hét tanterem és egy könyvtár üzemelt. Az alsósok
elsőtől negyedikig délután, a felsősök reggel fél nyolcra jártak. Nem sokkal kevesebb
mint 200 tanuló járt az 1985-ös évben iskolába, mára ez a szám sajnos alig több mint
100. Érdekes volt az is, hogy a nyolcadikosok közül egy tanuló mindennap a portás
feladatát látta el. Reggel 7-től 14 óráig a portás fülkéjében ücsörgött, és feljegyezte
a kisportás füzetbe, ki mikor érkezett és távozott az épületből. A portás feladata volt
a vendégek üdvözlése és útbaigazítása az épületen belül. A legizgalmasabb pedig
a csöngetés volt: pontosan meghatározott időben ki- és be- csak ő csöngethetett.
Apukám azt is elárulta, hogy az ügyeletes portás az elmaradt házi feladatok megírását is elvégezte sok tanuló részére, de ezt a tanároknak utólag sem szabad megtudni.
Elmesélte azt is, hogy a kupuszinai József Attila Általános Iskola megkapta a Vajdaság legszebb iskolája díjat az 1980-as évek közepén. Ezt főleg Faddi Sándor akkori
biológiatanárnak köszönheti, aki tanítás után rövid munkaakciókat szervezett a diákok részére. Itt tanította meg a gyereksereget arra, hogyan és miként kell gondozni,
ápolni a dísznövényeket és cserjéket.
– Mondd, apu, szebb volt-e az akkori vagy a mostani iskolakert? – kérdeztem.
– Sajnos, kislányom, az akkori sokkal szebb volt. Sokat lehetne ezen még
javítani! – felelte ásítva, és azt mondta, ha lehet, most már a meccset nézné.
Istenem, de jó is volna, ha ismét az én iskolám lenne Vajdaság legszebb
iskolája. A következő osztályfőnöki órák egyikén javasolni fogom a tanárnőnek,
hogy próbáljunk meg mi is dolgozni e nemes kitüntetésért.
Szőke-Kovács Réka, 5. osztály
József Attila iskola, Bácskertes

Az udvarunk

Lakóhelyem

Az udvarunk körül van kerítve magas kerítéssel.
Ha a kapun bejövök, egy kis örökzöld fenyőt látok, amely mellett egy bordó
levelű vadringlófa áll. A kiskaputól balra futórózsa nő. Nagyon hosszú sövény
van a kerítés mellett, amely közé almafákat ültettünk. Utána van egy ketrec,
abba a kutyám van bezárva. Mellette egy garázst építettünk. A homokozóm a
garázstól balra fekszik, az előtt meg egy kis faház áll, amit apukám barkácsolt
nekem. Szemben egy vízcsap szomorkodik egymagában. Anyukám kis sziklakertjét a kaktuszok és egy bokor dísznád őrzi.
Nagyon örülök, hogy ilyen szép udvarunk van, és remélem, hogy mindenki
olyan jól érzi magát benne, mint én.
Boros Viktor, 4. osztály
Svetozar Marković iskola, Bácsföldvá
Bácsföldvár

Nem tudhatom, hogy másnak ez a táj mit jelent. Nekem Óbecse jelenti a
hazát, a szeretetet.
Vajdaság szívében helyezkedik el, nyugodt, békés kis város. Nagyon sok látnivalót tartogat az idelátogatók számára. A legszebb, leggyakrabban látogatott
hely a központ. Nyári estéken itt jönnek össze az emberek. Itt helyezkedik el a
községháza, a katolikus és pravoszláv templom. Ezt a részt az alakjáról neveztük
el pogácsának. A közelben vannak a középiskolák. Ha egy kicsit jobbra haladunk, a híres Zöldfás utcán találjuk magunkat. Ez az utca tavasztól őszig zöldell
hatalmas platánfáival, és hűvöst ad a járókelőknek. Itt vannak a legnépszerűbb
cukrászdák, kávézók, ahol meleg, nyári vasárnap délutánokon fagyizni szoktunk. Bármerre megyek, mindenhová apró emlékek kötnek. Óbecse rengeteg
szórakozási lehetőséget nyújt. Gyönyörű medencénk van és gyógyfürdőnk. A
Sportközpontban a fiatalok úszást, aerobikot, fitneszt és más egyéb sportokat
űzhetnek. A vásárlás szempontjából is sok lehetőséget kínál Óbecse. Rengeteg
üzlet van, és egyre több bevásárlóközpont nyílik.
Nagy vonalakban bemutattam szülővárosom. Óbecse jelenti nekem az
otthont, a meleg családi fészket.
Csúzdi Noémi, 4. osztály
Petőfi Sándor iskola, Óbecse
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Gombóc

Pepita ház.
Varga Szilárdka
magyarkanizsai
tanuló rajza

Egyik szülinapomra egy tengerimalacot kaptam ajándékba.
Ijedten lapult a doboz sarkában, mint egy kis fehér pamutlabda, csak fekete
gombszemei ragyogtak rám. Én is félénken simogattam meg selymes szőrű
hátát, aztán gyorsan megbarátkoztunk. Gombócnak neveztem el.
Néhány nap múlva egész otthonosan érezte magát. Fekete orrocskájával mindent körbeszaglászott. Elülső lábával fogta az ételt, és úgy evett. Igyekeztem a
kedvében járni. Naponként friss forgácsot tettem alá, almával, répával és salátával
etettem. Két-három hét múlva úgy megbarátkoztunk, hogyha a kezembe vettem,
felmászott a vállamra, és ott ült. Gyakran kiengedtem a terráriumból, sétálgatott a
szobában, de ha hívtam, azonnal ott termett a lábam előtt.
Nagyon a szívemhez nőtt, de mivel úgy éreztem, hogy nem jó lakásban
tartani, elvittük apukám egyik barátjához.
Most ott, a nagy kertben élvezi a szabadságot, és csak néha láthatom.
Harasztko Mirella, 6. osztály
Miloš Crnjanski iskola, Szabadka

Kedves Pajtások!
Egy forró nyári délutánon kerékpárra pattantunk a barátaimmal és a szántóföldek felé igyekeztünk. Eldöntöttük, hogy segítünk szorgalmas nagytatámnak,
aki már reggel óta kinn dolgozott.
A városból kiérve meleg szellő simogatta arcunkat, a nap magasan járt az
égen, a szárazságtól repedezett föld pedig vízért epekedett. Különféle növényeket csodálhattunk meg útközben: a búzát, amely dagadt kalászokkal már
türelmetlenül várta az aratást, a zöld kukoricák pedig, mint a katonák, büszkén
sorakoztak. Az ég tiszta volt, csak egy-két bárányfelhő kergette egymást. A
nagytatám nagyon megörült a segítségnek, de mi inkább a szederbokrokat
csupaszítottuk meg.
Vidáman ettük a puha, édes gyümölcsöt, amikor egy hatalmas mennydörgés törte meg a táj csendjét. Ijedten néztünk szét, a távolból óriás fekete fellegek közeledtek felénk. A szél megerősödött. Majdnem kicsavarta az út menti
eperfát. A verőfényes napsütést hamarosan szürke félhomály váltotta fel.
– Gyerekek, gyorsan szaladjunk a közeli szálláshoz! – kiáltotta idegesen a
nagytatám.
– A kerékpárokkal mi lesz? – kérdeztem.
– Itt hagyjuk őket, nehogy belénk csapjon a villám!
Az egész társaság futva indult a menedék felé. A lábamból már elfogyott az
erő, a szívem a torkomban dobogott. Az egyik barátom megbotlott egy kiálló
kőben, kiabálva és fáradtan emeltem fel, s húztam magam után. Eleredt az eső.
Óriási cseppekben hullott, de mi már tető alatt voltunk. Mari néni, a tanya
gazdasszonya meleg pokrócokba csavart bennünket, és forró csokoládéval
vendégelt meg.
A tomboló zivatart az ablakból figyeltük. A sötétkék eget szörnyű mennydörgés kíséretében villámok hasították, melyek legyezőszerűen futottak a földbe. Az eső úgy esett, mintha dézsából öntötték volna. Olyan érzésem támadt,
hogy az ég szakadt le.
Már azt gondoltuk, hogy világvége lesz, amikor nagy meglepetésünkre
szertefoszlottak a mérges felhők, és ragyogóan kisütött a nap. Mintha semmi
sem történt volna, a természet újból megnyugodott, csak a szomjas föld kortyolta buzgón a pocsolyák vizét, a távolban pedig megjelent a szivárvány.
Kovács Alekszander, 5. osztály
Petőfi Sándor iskola, Újvidék

A legjobb barátnőm
Kedden reggel becsöngettek az iskolában. Pontban fél nyolckor.
A barátnőm, mint mindig, elkezdte ismételni a tananyagot. Kedvenc ruhájában volt, pontosabban egy fehér pólóban és egy kék színű farmernadrágban.
Termete magas, haja barna, szeme pedig kék színű. Amikor ránézek, szimpatikus arcot és egy értelemmel teli szempárt látok. A csillagjegye Oroszlán.
Röplabdázik. Amikor összeveszünk, nem haragtartó, ezért a barátságunk igen
szoros. A természete pozitív. Barátságos személy. Amikor az ő számára ismeretlen barátnőimet szeretném neki bemutatni, szívesen odajön, és illedelmesen
bemutatkozik. Ha szomorú vagyok, mindig felvidít, mindig sikerül neki mosolyt
csalni az arcomra. Legutóbb a következő viccel nevettetett meg:
Ül a kisegér a moziban, előtte ül az elefánt. A kisegér mérgesen eléül, és azt
mondja:
– Most te is tudod, hogy milyen az, amikor eléd ülnek!
Ő az én legjobb barátnőm, és remélem, barátságunk örökre megmarad.
Müller Vanessza, 5. osztály
Jovan Mikić iskola, Szabadka

Szeretjük a mézet. Gruber Adrián törökfalui tanuló rajza

Húsvét előtti héten sok szép leírást kaptam tőletek, s jórészt
ezekből állt össze a mai Rügyfakadás. Érdemes megfigyelni bennük a nyelvi kifejezőeszközök gazdagságát s ezek szerepét, így az
érzelmi kötődés szálait is boncolgathatjátok. Ez utóbbi teszi igazán egyénivé a leíró fogalmazást. Az újvidéki Kovács Alekszander
írása (Vihar) pedig azt példázza, hogy az elbeszélő és leíró részek
összefonódással kölcsönösen növelik egymás hatását.
Név szerint a következő munkatársaimnak köszönöm a küldeményeket:
Ada: Budai Boglárka, Oláh Zsuzsanna és Sziráki Réka;
Bácsfeketehegy: Medenica Blanka;
Doroszló: Gellér Enikő, Józity Róbert, Kovács Karolina, Novák
Matildka, Ristić Anita (2 írás), Sajti Tamara és Stenbek Szabolcs;
Óbecse, Samu Mihály iskola: Acsai Dániel, Magyar Réka,
Nagy Valentina;
Palics: Tikvicki Dóri (2 írás);
Szabadka, Miloš Crnjanski iskola: Harasztko Mirella; Jovan
Mikić iskola: Babity Aida, Gugánovity Zsanett, Lipták Róbert és
Müller Vanessza;
Szilágyi: Cétényi Tamás (2 írás) és Görög Arnold;
Topolya, Csáki Lajos iskola: Faragó Anita, Fenyvesi Anna
Zsófia, Halász Dávid, Holló Belinda, Majlát Edit (2 írás), Pelle
Ármin és Soós Emil;
Újvidék, Petőfi Sándor iskola: Đaković Krisztina (2 írás),
Kovács Alekszander (2 írás), Nánási Andrea és Ördög Attila;
Zentagunaras: Bencsik Matyi, Berta Krisztián, Foki Krisztina,
Huszár Csongor, Kalmár Erzsike, Kocsis Sarolta és Petró Valentina.
Szép élményekkel feltöltődve, kellemes tavaszi időben gondoljatok továbbra is a Rügyfakadásra!
Tomán Mária

A szél
A világot bejártam,
sok-sok csodát láttam:
Párizsban vastornyot,
mi az eget érte;
hatalmas kék vizet,
melyen vihart vertem,
s láttam ott hajókat
eltűnni a mélyben...
Láttam sivatagot,
melyben nem nyílt virág,
porfelhőt kavartam,
aztán mentem tovább....
Láttam én nagy várost,
tele mocskos füsttel,
s láttam egy szép falut,
mikor Bácska fölött repültem.
Én ezt a szép falut nagyon megszerettem.
Örömömben sok-sok
iú hajat borzoltam.
Madarakkal versenyeztem
a decemberi hóban.

Zubcsik Ágnes, 6. osztály
Samu Mihály iskola, Péterréve
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Vihar

Vadászd ki a tévén!

Justin Timberlake és Scarlett
Johansson közös videoklipje
AJustin Timberlake tragikus végű románcba bonyolódik Scarlett Johanssonnal.

FUTURESEX/LOVESOUNDS című sikeralbum harmadik dalához készült videoklipben

A dalhoz készített videoklipet nemrég mutatták be. A klip nemcsak a tévében látható, hanem az internetről is letölthető. A siker bizonyítéka, hogy az első négy napban már több mint
50 000 rajongó töltötte le a videoklipet az internetről, ami rekordnak számít.
A What Goes Around...Comes Around című kilencperces minifilm főszereplője természetesen Justin Timberlake, valamint napjaink egyik leghíresebb színésznője, Scarlett Johannson.
Az eseményekben gazdag, izgalmas kisfilmben minden van, amit alig tíz percbe bele lehet
süríteni: flört, buli, szex, féltékenység, verekedés és autós üldözés. Ez egyébként Timberlake
első klipje, amelynek szókimondó a nyelvezete is.

Paris Hilton
dutyiban?

Avril Lavigne fenyeget
kanadai sztár megfenyegette férje rajongóit.
A
Ne közelítsetek Deryck Whibley-hez! Avril
korábban sem a kimért modoráról volt híres,
úgyhogy a rajongóinak valószínűleg nem okozott
meglepetést azzal, amikor kijelentette, ha bárki
megpróbál flörtbe bonyolódni a pasijával, jobb, ha
felkészül, mert ő ugyan ki fogja őt ütni.
– Szerintem pofátlan dolog más barátjával
kavarni, és én nem is fogom hagyni, hogy valami
buta liba tönkretegye a kapcsolatomat Deryckkel!
– magyarázta Avril.

Mi újság, Sugababes?
legújabb hír róluk: a cukibabák képA
mására készített babákat hamarosan
megvásárolhatják a rajongók.

Akerülhet a multimilliomos énekesnő/
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kár kilencven napra is börtönbe

manöken/színésznő.
Paris Hiltontól egy tavaly szeptemberi
ittas vezetés miatt elvették a jogosítványát. Ám ez őt egy cseppet sem zavarta,
és újra autóba ült.
Szerencsétlenségére a rendőrök rajta
tartották a szemüket, és az első adandó
alkalommal igazoltatták.
Amennyiben Hilton kisasszonyt elítélik, akár 90 nap elzárást is kaphat büntetésként.

A Sugababes is egyike lesz azoknak
az angol lánycsapatoknak, akikről játékokat mintáznak. A trió tagjai – Keisha
Buchanan, Heidi Range és Amelle
Berrabah – elmondták, hogy rendkívül
izgalmasnak tartják az ötletet, és remélik,
ezen a téren is sikert fognak aratni.
Aztán: a Sugababes után szólóban
Mutya Buena.
A várakozásoknak megfelelően Mutya
Buena az első, aki elindítja szólóprojektjét a Sugababesből való kiválás után. A
dolog pikantériája, hogy az énekesnő
állítólag azért szállt ki az együttesből,
mert elege volt az éneklésből...
Ki érti ezt??? Rosszindulatú pletykák
szerint Mutya már három éve elkezdett
dolgozni önálló lemezén – vagyis jóval
azelőtt, hogy kiszállt volna a bandából.

A Sugababes egy időben fennen hangoztatta, hogy rendkívül jó az összhang
a tagok között, ehhez képest az utóbbi
években rengeteg volt a csapaton belüli
összezördülés.
Bemutatkozó nagylemeze várhatóan
júliusban kerül forgalomba. Az eddigi
hírek szerint a következő dalok lesznek
a korongon: Just A Little Bit, Out Of
Control, Suffer For Love, Strung Out, Real
Girl, Naďve
Az utolsó hír meg így hangzik: az európai eladási lista éllovasai a Sugababes
és a Girls Aloud.
A két brit leánycsapat erőit egyesítve
betört a brit lista élére, sőt a heti 98 700
darab lemezeladás az összesített európai
listának is a csúcsára repítette őket. Ezzel
a teljesítményükkel Gwen Stefanit sikerült trónfosztottá tenni, hiszen egy héttel
korábban még az ő Sweet Escape című
dala volt listaelső Európában.

pletyka hát
a
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Fergie leszokott
Hegy Los Angeles-i tinédzser? Egyesek

ogyan egészítheti ki a zsebpénzét

újságkihordással, fűnyírással próbálkoznak, mások pedig nagyobb hasznot ígérő,
de sokkal veszélyesebb vállalkozásba kezdenek, mint ahogy azt Fergie is tette.
A Black Eyed Peas énekesnője tiniként
kábítószer-terjesztéssel próbált meg némi
pénzhez jutni – egészen addig, míg az
egyik elégedetlen ügyfele kis híján hidegre tette.

– Fegyvert nyomtak a fejemhez az
egyik balul sikerült üzlet során. Szerencsére megúsztam az esetet – állította nemrég
az énekesnő.
A jelenleg 32 éves énekesnő sokáig
drogozott, de a szüleinek köszönhetően
végül sikerült leszoknia.
– Ha nem segítenek, tuti, hogy most
az utcán kószálnék hajléktalanul, ugyanis
akkor az összes pénzemet elvertem kábítószerekre – mesélte az énekesnő hálásan.

Pink mindenkit lesmárol

ígérettel dobta fel legKylie Minogue: Pinkújabbpikáns
CD-je forgalmát az egyik Los
Angeles-i hanglemezboltban...
új szerelem?
– Mindenkit lesmárolok, aki vesz
egyet a CD-imből! – állítólag ezt kiáltotta
z Olivier Martinezzel történt szakítása
Aóta Kylie Minogue igazi lelki társra az énekesnő.
A pénztár előtt pillanatokon belül fértalált David Haye brit bokszoló szeméfiak hosszú sora kígyózott az énekesnő
CD-it szorongatva. A Stupid Girls című
számában Paris Hiltont és társait szeká-

Aguilera csaló?
eserű szájízzel távoztak a rajongók
K
Christina Aguilera egyik koncertjéről, mert az énekesnő vélhetően végigtátikázta a show-t.
A külsejét és zenei stílusát kaméleonként változtató Christina a napokban a
New York-i Madison Square Gardenban
lépett fel, de nem ment minden zökkenőmentesen.
Határozottan úgy nézett ki minden,
hogy nem is énekel valójában, hanem
csak tátogatja a száját, azaz play backel.
A menedzsere az egyik újságnak
másnap adott interjújában elmondta,
hogy az előadás alatt gondok voltak a

hangosítással, bár arra nem tért ki, hogy
pontosan mi volt a baj. Ehelyett az egekbe magasztalta Christinát, az egyik legtehetségesebb énekesnőnek nevezve, aki
„valaha is megtisztelte a színpadot”.
Ezt az állítást nem is vitatjuk, bár kíváncsiak lennénk, mi volt az a technikai
hiba, amitől a rajongók úgy érezték,
hogy Aguilera átvágta őket.
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lyében.
Kylie és az Európa-bajnok ökölvívó már
évek óta ismerik egymást, és a kapcsolatuk az utóbbi időben rendkívül szorossá
vált.
Lesifotósok szerint Kylie-nak minden
eddiginél nagyobb szüksége volt barátokra, miután Martinezzel elváltak útjaik.
Ekkor Haye mellette állt.
– Elvitte szórakozni, és felvidította,
mikor maga alatt volt – mesélte egy
bennfentes, akinek az állítását Haye is
megerősítette.
– Igen, közeli barátok vagyunk – nyilatkozta a bokszoló, mikor a Kylie-hoz fűződő
kapcsolatáról faggatták a riporterek.
Ma még csak barátok, de holnap már
lehet, hogy szerelmesek?
Nem ők lennének az elsők, akik így
jöttek össze...

ló Pink pedig szorgalmasan osztogatta a
csókokat – igaz csak a CD-kre...
Az egyik rajongója szóvá is tette,
hogy nem erről volt szó, mire egy kis
habozás után az énekesnő cuppanós
csókot nyomott a szájára.
– Milyen volt? – kérdezte Pink diadalmasan.
– Hűűű, ez esetben kettőt veszek!
– hangzott az egyértelmű válasz.
Így is lehet reklámot csinálni...

Amy Lee kiborult
Akiborult a tévés tehetségkutató műsoz Evanescence énekesnője a napokban

rok miatt.
Amy Lee szerint ugyanis ezek a show-k
teljesen ellehetetlenítik a hagyományos
módon működő előadókat, és rossz hatással
vannak a könnyűzene fejlődésére is.

– Annyi ilyen műsor van manapság, hogy
az ember csak kapkodja a fejét. A kiadóknak
persze kényelmes, mert csak lecsapnak a döntősökre, és őket szerződtetik ahelyett, hogy
eljárnának a valóban tehetséges és keményen
dolgozó zenekarok koncertjeire! – fakadt ki egy
interjúban.

Hilary Duffot
kikosarazták
z énekesnő/színésznő Hilary több
Aajánlatot is visszautasított az
utóbbi időben, de egy bizonyos forga-

Jó Pajtás top 10
1. Justin Timberlake: What Goes
Around...
2. Nelly Furtado: Say It Right
3. Lola: Élj a mának!
4. Tokio Hotel: Ende Der Welt
5. The Pussycat Dolls: Wait a Minute
6. Akon and Eminem: Smack That
7. Beyonce and Shakira: Beautiful
Liar
8. Rúzsa Magdolna: Aprócska blues
9. Fergie: Fergalicious
10. Christina Aguilera: Candyman

tókönyv nagyon megtetszett neki.
Jelezte is, hogy örömmel eljátszaná
a főszerepet, ám a stúdió vezetői közölték vele, hogy nem tartanak igényt
a munkájára.
Bennfentesek szerint azért kapott
kosarat, mert sokan úgy érezték, túlságosan elszaladt vele a ló, és épp itt volt
az ideje, hogy valaki észhez térítse.

Lola
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Élj a mának!
Élj a mának!
Bár néha sírni volna jó,
Még megtalál, ki pont neked való.
Hétfőn még neked ír,
Kedden nem jön a hír,
Szerdán Te keresed,
Vissza mégse hív.
Jobb még, ha hezitálsz,
Nem kell, hogy belemássz,
Játssza a szerepét,
Mindent semmiért.
Te többet érsz egy esténél!
Élj a mának!
Majd a szíved válaszol.
A holnap várhat!
Hogyha máshogy érzed, van még válaszút.
Élj a mának!
Bár néha sírni volna jó,
Még megtalál, ki pont neked való.
Már éppen feladod,
Péntek a Te napod.

Felhív, s ha akarod,
Ő újrakezdené.
Nem kell, hogy belemássz,
Jobb még, ha hezitálsz,
Játssza a szerepét,
Mindent semmiért.
Te többet érsz egy esténél!
Élj a mának!
Majd a szíved válaszol,
A holnap várhat!
Hogyha máshogy érzed, van még válaszút.
Élj a mának!
Bár néha sírni volna jó,
Még megtalál, ki pont neked való.
Várj! Csak egy játék lesz, vagy őt kerested?
Várj! Milyen része lesz az életednek?
Annyi kincset felfedeznél,
Hogyha inkább nem sietnél.
Várnak Rád még!
Élj a mának!
Majd a szíved válaszol,

A holnap várhat!
Hogyha máshogy érzed, van még válaszút.
Élj a mának!
Bár néha sírni volna jó,
Még megtalál, ki pont neked való.
Majd megtalál, ki pont hozzád való...

Esterházy Péter

Utazás
a tizenhatos
mélyére
(Részlet)

Nemrégiben Újvidéken járt
Esterházy Péter ismert magyar író,
ahol egy irodalmi matiné keretében
találkozott olvasóival. Nagy élmény
volt hallgatni. Bemutatták Harmonia
cælestis, illetve Javított kiadás
című műveinek szerb fordítását
is. Rovatunkban az előbbi mű egy
részletét már olvashattátok. Most
2006-ban napvilágot látott futballregényéből, az Utazás a tizenhatos
mélyére címűből közlünk részletet.

A balomon egy nagydarab Englishman ült, nem szerettem meg,
látszott, gondosan leellenőrizte a hercegség sörkínálatát, dőlt belőle az italszag, olykor könnyedén böfögött egyet, God save the
Queen, mintha még ezt is állította volna.
És időnként társaival együtt azt harsogták:
Engelland! Engelland! Ez megint jól hangzott, szépen, nyugodtan, magabiztosan.
Ekkor váratlanul az egyik liechtensteini
csatár kapura lőtt. Mire ez a homályos angol társaság (lehetett olvasni, előző este
Zürichben randalíroztak) udvarias, tisztelgő tapsba verte a tenyerét. Alig hittem a
szememnek. Nincs egyetlen más ország
a világon, amelynek szurkolói ezt megtették volna. Tegnap és ma: ezek az angolok egyszerre árultak el és gyakoroltak
egy ethoszt, értékrendet, hagyományt.
Huliganizmus és fairness. Rombolják azt,
amire támaszkodnak. A nincs mint van.
Ebben a kettősségben áll a mai európai
értékrend.
Les!, sikoltott föl ekkor a jobbomon a
liechtensteini nagynéni, mi van, bíró, elvesztetted a sípod? Liebe Tante, te tényleg
tudod, mi a les? Mért, talán nem volt les?
De, az volt.
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A

LIECHTENSTEINI NAGYNÉNI, AVAGY MÉG EGY SZURKOLÓTÖRTÉNET – A fiaim tehát már nem származnak ősi futballista családból. Vége. Könnyes szemekkel bejelenthetem,
velem véget ért a családnak (ez) a története. Ők már nem, én még
igen. Talán erre gondolhatott a liechtensteini nagynéném, amikor
izgatott hangon közölte velem (udvariassági látogatás, átutazóban), hogy szerzett jegyet a Liechtenstein–Anglia futballmeccsre. A
liechtensteini nagynéném már elmúlt nyolcvan, de fizikailag nemigen tudok vele lépést tartani, annyi energia van benne, hogy a fele
elegendő volna, hogy Liechtenstein és Svájc is EU-tagok legyenek.
Láttam, semmi esélyem sincs, így egy öreg európai fáradt lelkesedésével üdvözöltem a hírt. Vaduz a mérkőzés lázában égett,
zászlók lengtek, fiatalok csoportba verődve énekeltek, kiabáltak.
Lezártak utcákat, elterelések keletkeztek, úgyhogy időben kellett elindulnunk. Az az igazság azonban, hogy nagynénéim egy
nem üres részhalmaza hercegnő, és váratlanul az derült ki, hogy
demokrácia ide vagy oda, Liechtensteinben nem nehezíti meg a
rendőrkordonon való átjutást, ha a személyi igazolványunkba az
van beírva, hogy Prinzessin Liechtenstein, és hát az volt beírva.
A pályára érve azonnal elfogott
az izgatottság, beindultak a régi, már
félig elfeledett reflexek, úgyhogy
amikor megláttam tőlem alig hétnyolc méterre az isteni Beckhamet
(vajon olvasta a Fancsikó és Pintát?),
akkor elpirultam, leizzadtam. Nyolc
méter! De hisz az semmi! Semmi
ironikus megfigyelői státusz, megint
mindenestül belül voltam. Mintha
nyolc méterre lennék Joyce-tól. Vagy
Balzactól. Ez nem is rossz: szellemi
horizontom Beckhamtól Balzacig
terjed. (A lapos mondatnak nincs
arca; a fenti mondat bármely két
névre működik: szellemi horizontom
Schwarzenbecktől
Plutarkhoszig
terjed. Zidane-tól Flaubert-ig. Na ja.
Fringstől Klopstockig. Ez az, most
megvan!)
De szeretném, mint máskor is, az
európai összefüggésekre irányítani a
figyelmet.

Parti Nagy Lajos

[Pécs úgy ragyogott mint
egy szétgurult hőerőmű]
(280)
ahogy a taxitól feljöttem a földúton
csillagos volt
és Pécs úgy ragyogott mint egy
szétgurult hőerőmű
élek temetek úszom vonatozok
kiszállás nélkül
számban egy halott fogorvos kezenyoma
arrébb a pszichiátria

végül átteszlek harmadik személybe
landerer és heckenast
hogy válik magántörténelemmé
már egy metrójegy sem tud
sértetlenül megváltódni
a főtt étel miatt ma ebédeltem
tele a város utcarímmel
mindenki kap egy lánchídigazolványt
hogy a táncsics elé befogja
bizsu-világszabadság meggy az íz
megvertük braziliát
hetvenezer embernek
majdnem egy múzeumkert
Parti Nagy Lajos (1953) cím nélküli, számozott verse 1990-es Szódalovaglás című, a pécsi Jelenkor Kiadónál napvilágot látott kötetéből
származik.
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Kedves Olvasó Tanulók!
Tizenkét irodalomértő diáktól tizennégy
levelet kaptam Doroszlóról. Csodálatra méltó
teljesítmény! Ezért úgy gondoltam, mai rovatunkban a szokásosnál nagyobb teret szentelünk
írásaiknak.
Petőfi Sándor Kedves vendégek, illetve Lázár
Ervin Berzsián és Dideki című művét vizsgálták,
elemezték, értelmezték. A hatodikosok (Diósi
Linett, Szitás Emma, Gellér Eszter, Kocsis Réka
és Gellér Ágnes) a Petőfi-verssel foglalkoztak. A
hetedikes Kovács Karolina és Ristić Anita mindkét művet értelmezte, míg Sajti Tamara (7.o.),
Gellér Enikő, Novák Matildka és Jozić Róbert
(nyolcadikosok) a Lázár-művel voltak elfoglalva.
Rovatunk legfiatalabb munkatársa a negyedikes
Brindza Beatrix: ő is a Lázár-mesét olvasta. S amit
még nagyon fontos megemlítenünk: tanárnőjük,
aki az irodalomolvasó-elemző összejöveteleket
vezeti, Brindza Ildikó.
Brindza Beatrix számára a Berzsián és
Dideki „nevetséges”, mert a főszereplő magához beszél. „Szerintem ezt azért teszi, mert
magányos. Főleg az tetszik, hogy a bajuszát és a
szakállát szólítja meg.”
Kovács Karolinát fogalmazásra ihlették az
olvasott irodalmi szövegek, elmeséli eddigi élete
legmagányosabb és egyben legfélelmetesebb
élményét, amikor unokatesójával egy kirándulás
alkalmával elkószáltak a határban, eltévedtek és
kint maradtak éjszakára – amíg a szüleik meg
nem találták őket. A Petőfi-vers kapcsán viszont
szarkasztikus (vagyis metszően gunyoros) éllel
beszél el egy történetet, amelyben épp a fordított
szituáció ismerhető fel: néha a városi ember viselkedik rendkívül otrombán, ha falusi környezetbe
kerül. Fogalmazásának címe is érdekes: A finnyás
városi unokatestvérek.
Ristić Anita is saját szomorúságélményeit
elemzi és arra a megállapításra jut, „ha szomorúak vagyunk, legjob, ha megosztjuk gondunkat a
számunkra legmegbízhatóbb személlyel.” Petőfi

gunyoros hangját viszont túlzónak érzi: szerinte
nem kell így „elítélni” a falusi embert, aki földműveléssel és állattenyésztéssel foglalkozik. Én
azt gondolom, a költő sem a vidéki gazdálkodó
ember magatartása, hanem a műveletlenség
erőszakossága ellen emel szót.
Sajti Tamara érdekesnek találja a csengő
elrejtésének folyamatát a Lázár-történetben,
„ahogy a főszereplő a csöngőt ide-oda szerelgeti”,
viszont kifogásolja, hogy Berzsián lenézi és kicsúfolja a szomszédait, barátait. Lenézi, kicsúfolja
őket? Inkább csak arról van szó, hogy a magába
forduló személyiséget olykor bosszantja barátainak szertelensége, de amint nincs velük, máris
hiányoznak neki. A történet az összetartozás, a
barátság fontosságáról szól, arról a melegségről,
amellyel elfogadjuk a számunkra kedves emberek hibáit is.
„Szerintem Berzsián magányos volt, ezért
látta mindennek a rossz oldalát. Szomorúságfokozatait csak a saját elveinek köszönheti. Elhiteti
magával, hogy ő szomorú, és egyre szomorúbb
lesz. Később a szomorúság okát keresi, s azt az
emberiségben találja meg. Mivel az emberiség
az ő szomorúságának oka, szakítani akar vele,
és mindent elkövet ennek érdekében. Valójában
nem is akar szakítani a külvilággal, csak azt szeretné, hogy felfigyeljenek rá, és törődjenek vele”
– írja Gellér Enikő.
„Berzsián szerint a szomorúság fokozatai:
a lyukas serpenyő, a hervadt dália, az elázott
zászló és a vízzel teli szarvasnyom. Sokat beszél
magában. Ezzel akarja megnyugtatni magát,
de egyre izgatotabb lesz. Szeretett volna egy kis
társaságot maga körül, de mivel nem jött senki,
magával kezdett el társalogni. Azt akarta bebeszélni magának, hogy szakít az emberiséggel,
akik borvizezők, rosszmájúak és semmirekellők ”
– elemzi a szöveget Novák Matildka.
Jozić Róbert Berzsián szomorúságában a
sajátjára ismer: leginkább a szülei távolléte miatt

érzi magát magányosnak. Vigasztalásra barátai
és a nagyszülei társaságában lel.
Diósi Linett a Petőfi-versről fejti ki gondolatait: „Szerintem a lírikus gunyorosan mondja
azt, hogy »szép lesz«, ha meglátogatják a vidéki
rokonok. Képzeletben már azon mulat, hogy milyen lesz, ha megérkeznek. … Kigúnyolja a tátit,
a mámit és a kisasszonyt is. A mámit azért, mert
az műveltnek képzeli magát, mivel az ablakában
van néhány könyv.”
„Petőfi nem szereti a társaságot és a falusi
embereket. Úgy gondolja, hogy sokat beszélnek;
azt is, amit nem kell és akkor is, amikor nem kell”
– gondolkodik Szitás Emma is a versről. Nem
hinném, hogy a költő nem szerette a társaságot
és a falusi embereket, csak azoknak bizonyos
típusától, a maradi, ostoba, tolakodó magatartásúaktól idegenkedik.
„Petőfi Sándort meg akarják látogatni a rokonai, de ő nem szeretné, elszökne előlük és bejárná
a világot” – olvasom Kocsis Réka elemzésében.
Csak annyit fűznék hozzá: a lírai versben megszólaló hang a lírai én, más néven a lírai beszélő
hangja. Lehet szerep is – nem okvetlenül azonos
a költővel.
Gellér Ágnes is a Kedves vendégekről ír: „A
költő a városban él, nem szereti falusi vendégeit,
azok mindig csak a falusi dolgokról beszélnek, s
olyan dolgokról kérdezgetik, amelyek őt egyáltalán nem érdeklik, hiszen költő...”
Gellér Eszter sem tud azonosulni a Petőfivers hangvételével, hiszen úgy vélekedik a falusi
emberekről, mintha azok csakis tudatlanok
volnának. Miként Szitás Emmának írtam, a lírai
beszélő nem általában a vidékieket (származását tekintve ő is az!), csak az ostobákat ítéli el.
Könyvjutalomban Gellér Enikő, Novák Matildka, Diósi Linett és Jozić Róbert részesül.
Nagy élmény volt olvasni leveleiteket!
Bence Erika

Rodostó, Dardanellák, Trója

hangulat fogad: kék tenger, homokos part,
leanderes sétány, bazárok, zenés mulatók. Itt
érdemes kipróbálni az olcsóbb kis házi éttermek
vendégszeretetét, sültjeit és persze borait.
Pamukkale, Hierapolisz

D

élelőtt Rodostóban meglátogatjuk a Rákóczi-múzeumot, II. Rákóczi Ferenc fejedelem
lakóházát, amelyben 15 évig élt száműzetésben. A múzeum-házban természetesen nagy
örömmel és magyar szóval fogadnak minket.
Innen nem messze a Magyar utcában található a
Magyarok kútjának nevezett vízcsorgó. Délután
kompolunk át a Dardanellákon. Első lépésünket
Ázsia földjén egy fényképpel tesszük halhatatlanná, majd némi utazás után, mi is felfedezzük
magunknak a legendás ókori várost, Tróját. Az
éjszakát az Edremit-öböl egyik hangulatos kempingjében töltjük az Égei-tenger festői partján.
Keletre tőlünk az Ida-hegy emelkedik, a tenger
felé tekintve pedig Leszbosz szigetének kontúrjait fogjuk látni.
Pergamon, Ephesos

U

tazásunk egyik fénypontja, és nemcsak
a vakítóan fehér mésztufa-falai miatt:
Pamukkale. Az édesvízi mészkő csodálatos
formavilága az UNESCO Világörökség-listán is
szerepel. Ezt a napot a gyönyörködésnek és
a fürdőzésnek szánjuk. Bejárjuk a közeli ókori
fürdőváros, Hierapolisz romjait, és megmártózhatunk egy mesterséges medencében, melyet
Pamukkale hőforrásai táplálnak. A víz alatt
római kori oszlopok fekszenek, olyan az ember
érzése, mintha egy időutazáson venne részt. Az
élmény akkor lesz teljes, ha kipróbáljuk a török
masszázst és a vízipipa rejtelmeit is. A közeli
kempingben alszunk.
Pamukkale, Egridir-tó

A

K

ora reggel indulunk Pergamon felé, ami
a Bergama kisváros fölötti dombra épült
ókori város, fénykorát az Attalidák uralkodása
alatt élte. Innen dél felé tartva elérjük a gyönyörű
állapotban lévő római korú romvárost, Ephesost.
A város egykori utcáin sétálva megfigyelhetjük a
fejlett csatornarendszert, az utcát övező házak
homlokzatait, a könyvtár míves boltozatait,
kipróbálhatjuk, hogy a színházban valóban
hallható-e a beszéd a legfelső sorból. A szintén
közeli Artemis-templom az ókori világ hét csodájának egyike volt, méreteiről egy rekonstruált
oszlop árulkodik. Este Kusadasiban foglaljuk el
úszómedencés kempingünket. Itt betekinthetünk a város éjszakai életébe (éttermek, teázók,
baklava, fürdés a tengerben). Igazi mediterrán

délelőttöt még Pamukkaléban töltjük,
majd az Egridir-tó partján fekvő hangulatos kis városkában, Egridirben töltünk néhány
órát. Itt megismerkedünk a rózsafeldolgozás
termékeivel, olajokat, illatos vizeket, lekvárt vagy
krémet próbálhatunk ki rózsából. A zöldség- és
gyümölcspiacon pedig az elemózsiakészletünket gyarapíthatjuk. Délután a közel 1000 méter
magasságban fekvő tó túlsó oldalára térünk át,
ahol a szemben fekvő hatalmas hegyek látványának megcsodálása után tudunk úszni és pihenni
egyet, de aki már kilubickolta magát túrabakancsot húzva felkapaszkodhat a közeli csúcsra,
hogy onnan tekintsen le a gyönyörű kis-ázsiai
tájra. Az éjszakát a tóparton töltjük.
Konya, Kappadókia

H

osszabb utazás következik, majd megérkezünk Konyába, amely a szőnyegkereskedők
és a kerengő dervisek városa. Érdemes itt megtekinteni az Aleddin-dzsámit, a Karatay múzeumot
(gyönyörű tengerkék csempékkel), és kihagyhatatlan egy igazi iszlám zarándokhely, Mevlana
múzeuma és mauzóleuma. A szőtt anyagok
vásárlására itt nyílik a legalkalmasabb lehetősé-

ge annak, aki egy igazi török különlegességet
akar hazavinni. Este érkezünk meg utazásunk
talán legszebb és legkülönösebb látnivalójához,
Kappadókiába. A vulkáni kőzetekből az évezredek során lenyűgöző formavilág alakult ki. Szállásunk a terület központjában, Göremében lesz.
Tuz Gölü, Ihlara-völgy

D

élelőtt csomagjainkat a szálláson hagyva
indulunk a világ legsósabb tavához, a TuzGölü partjára. A nyáron szinte teljesen kiszáradó
tó fenekén teszünk egy rövid, sós-sivatagi sétát.
Délután érünk az Ihlara-völgy bejáratához. A
szűk völgyet a Melendiz folyó sziklába vájódása
alakította ki, az így kialakult jól védhető völgyet
helyenként 100 méteres falak határolják. Ezért
volt alkalmas arra, hogy az üldözött bizánci keresztények tízezrei a 9–10. században itt alakítsák
ki freskókkal díszített barlanglakásaikat. Ezek közül mi is megnézünk néhányat. A Melendiz folyó
vizében kitűnő fürdési lehetőség várja az elfáradt
turistákat. Az éjszakát ismét Göremében töltjük.
Göreme, Kappadókia

A

mai napot a környék felfedezésének
szánjuk. A mesebeli kémények völgyében
százával egymásra halmozott furcsa alakzatokat
fogunk látni a fehér, a rózsaszín, és a sárga ezernyi árnyalatában. A zelvei Szabadtéri Múzeumban hatalmas gombákat alakított ki a természet
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Edirne, Rodostó

A török határra délre
érkezünk, ahol vízumot és
pénzt váltunk. Edirnében
(Drinápoly) megtekintjük
a varázslatos Kelet egyik
leggyönyörűbb mecsetjét.
Az alatta lévő fedett
bazárban lehetőségünk
van az első török tea
elszürcsölgetésére.
Remélhetőleg rögtön
utazásunk első napján
betekintést nyerhetünk
az ország vallási életébe,
hogyan igyekeznek
minden irányból a helyiek
a mi füleinknek még
szokatlan müezzin hívó
szavára. A városban
mindenki vizet, friss
pékárut és gyümölcsöt
szerezhet be. Késő
délután érkezünk a
Márvány-tenger partjára,
a Rodostó melletti
homokos tengerparti
kempingünkbe, ahol
megmártózhatunk végre
a meleg tengerben.

a puha tufából, amelyekbe fel is mászhatunk.
Van lehetőség kismotorok bérlésére, melyekkel
könnyedén bejárhatjuk a környéket. Este egy
közeli magaslatról páratlan naplementét élvezhetünk. Kis településünk központjában este
hűsítő a séta, mindig van valamilyen szabadtéri
program, a lányokat hívogatják a helyi nénik egy
kendőpróbára, a kis éttermek pedig különleges
lencselevest kínálnak pitával.

fegyvereket használtak és szerződéseket róttak
kőbe. Yazilikaya sziklaszentélyében pedig megtekintjük a több ezer éves isteneket, harcosokat
ábrázoló domborműveket. Az esti szállásunk
már Ankara mellett lesz.
Ankara

A

z ország mai fővárosa több meglepetést
is tartogat számunkra: a forgalmas piac
rengeteg olcsó gyümölccsel, sajtfélékkel, süteményekkel hívogat, az Anatólia Múzeum az
egyik leghíresebb az országban. A Citadelláról
ráláthatunk az óváros zsúfolt utcáinak kis színes
házaira. Késő délutánra érkezünk meg a Feketetenger partjára Akcakocába, ahol kellemes fügefás kempingben hajtjuk álomra fejünket.

Kaymakli, Kappadókia

Isztambul

ehhez nem érez kedvet, az gyönyörködhet a panorámában, a hegyen pompázó párnanövények
szépségében, és teázhat a helyi étteremben. A
túrázókat újra a felvonó szállítja majd a buszig,
ahol mosakodás és levegővétel után továbbindulunk, és késő éjszaka érkezünk Hattusasba.
Hattusas

H
G

öremében a reggel is mesebeli meleg fényeivel. A vállalkozó szellemű koránkelők
akár egy hőlégballonozásra is befizethetnek.
Délelőtt Kaymakliban rácsodálkozhatunk a több
emelet mély föld alatti város különösségére,
amit a puha tufába vájtak az egykor itt élők.
A nap hátralévő részében Kappadókia mesés
arcait fedezzük fel a környéken. Uhcisar város
magaslatáról gyönyörű kilátás nyílik a tájra. A
gasztronómia kedvelőinek ebben a faluban a
mai napra a csípős török pizzát ajánljuk, mint
újdonságot. Délután szabad program keretében
ellátogathatunk egy szőnyegmanufaktúrába,
vagy a vállalkozó kedvűek robogózhatnak a
Göreme környékén. Este megtekinthetünk egy
valódi kerengő dervis bemutatót.
Göreme, Erciyas dagi
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D

él körül hagyjuk el Göremét, és a már
messziről látszó 3917 m magas Erciyas
dagi (hegy) felé indulunk. Estére már 2000 méter
magasan lesz a szállásunk, a hegy oldalában
vadkemping révén, vagy fakultatív módon a
síházban, és erőt gyűjtünk a reggeli túrára.
Erciyas dagi

K

ora reggel a sífelvonót is segítségül véve
hódítjuk meg a 3917 m magas csúcsot. A
túra különleges felszerelést nem igényel, viszont
nagy élményt, és gyönyörű kilátást nyújt. Aki

attusasban Attila fogadója mellett állítunk
sátrat. Délelőtt kirándulást teszünk az
egykor hatalmas Hettita Birodalom fővárosába,
amely az UNESCO Világörökség része. A romváros megdöbbentően nagy területen fekszik,
hihetetlen, hogy közel négyezer évesek ezek az
óriási falak, kapuk, alagutak, hogy ők már vas-

E

zen a napon mindenki felfedezheti Isztambul látnivalóit, amiben igazán bővelkedik e
híres város. Itt találkozik a Kelet és a Nyugat, a
hagyományos és a modern. A hét dombra épült
óvárosban tekinthető meg a világ egyik legnagyobb egyházi építménye, a mecsetté alakított
Hagia Sofia és a török építőművészet csúcspontja, a Sultan Ahmet Camii (Kék Mecset). Érdemes
még időt szakítani a Topkapi Sarayi, Süleymaniye
Camii, Egyiptomi (Fűszer) Bazár látnivalóira.
Több órát el lehet tölteni a Nagy Bazárban, ami
a mesés kelet világának forgatagába vezet.
Kihagyhatatlan a hajókázás, lencselevesevés,
hastáncbemutató, az Orient Express végállomásának felkeresése, és persze az alkudozás, amibe
már jól belejöttünk az út során.

Miről árulkodik az arc?
Njellemzések

em biztos, hogy az alább olvasható
tökéletesen fedik a
valóságot, de érdekességnek megfelel.
Aztán ha kiderül, az aktuális nagy Ő beleilleszthető valamelyik típusba, talán még
inkább szimpatikusnak fogod találni.

Ovális arc
Olyan fiúra vágysz,
aki vállalja az érzéseit
és akire mindig számíthatsz? Akkor ő az! Órákig
pletyózhattok összebújva. Megérti, ha egy romantikus filmnél sírva fakadsz, sőt
meg is vigasztal. Feltéve, hogy
nincs ő is teljesen kiborulva...

Szögletes arc
Nem piskóta az ilyen fiú. Elméje éles,
ereje határtalan. Örülhetsz, ha ilyen sráccal
hoz össze a sors. Hátránya,
hogy néha beszól és
ettől olyan arrogáns
hatást kelt. Jó,
ha tudod: ne
tapadj, a
srác szereti
a szabadságot.

Kerek arc
Az első randin valószínűleg elég szótlan lesz a srác. Nem mintha nem lenne
mondanivalója, inkább csak félénk.
Viszont nagyon oda tud figyelni másokra. Ha egy kicsit feloldódik, akkor már
igazán szórakoztató. Másik nagy előnye,
hogy jó partner a romantikázásban.

Miről álmodtál?
okan nem tudnak visszaemlé-

nének. Az emlékezés – állítólag
– csak a gyakorlaton múlik. Az
alábbiakban tippeket adunk, hogyan tornáztathatod meg az agyadat, ami aztán hozzásegít ahhoz,
hogy másnap te is elmesélhesd
barátaidnak, miről álmodtál.
• Mielőtt elalszol, mondd el
magadnak: emlékezni akarok az
álmomra! Ismételd el néhányszor
ezt a mondatot .Így kapcsolatot
létesíthetsz lelked legmélyével.

• Reggel ne ugorj ki azonnal az
ágyból. Ébredés után feküdj egy
ideig nyugodtan. Még a fejedet se
mozdítsd. Az álom fontosabb részletei így jobban megmaradnak.
• Felkelés előtt: agytorna – némi
gyakorlással nagyon egyszerű.
Próbáld felidézni, mi történt álmodban.
• Az ágy mellé készíts oda papírt és ceruzát! Álmaidat azonnal
jegyezd fel. Így az apró részletekre
is emlékezni fogsz.

A fogkrém őse
Élásnak, melyet bizonyít az a negyedik századból
vszázadokra visszanyúló története van a fogápo-

származó egyiptomi papirusz is, amely a világ első
fogkrémét írja le. Az egészséges fogaknak már az
ókori Egyiptomban is nagy fontosságot tulajdonítottak.
A fogápoló-szer összetevői a következők: egy
drachma (egy uncia századrésze) só, két drachma
menta, 20 szem bors és egy drachma szárított
íriszvirág, amely növény számos fogínyproblémát
hatékonyan képes orvosolni.
Az egyiptomiak mirhaszerű gyantával frissítették
leheletüket, igyekeztek kihasználni a méz természetes antibiotikus tulajdonságait. Töméseket is
készítettek, méghozzá különféle gyantákból, malachitból.
A fogkrémrecept mindenképpen korszerűnek nevezhető, hiszen a legtöbb ember az első fogkrémek
forgalomba kerüléséig különböző hatékonyságú
szappanos és sósvizes megoldásokhoz folyamodott.
D–k
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Skezni álmukra, pedig szeret-

Kedves Géza, kedves Kollégák!
Szívből gratulálok a 60. évfordulóhoz. Mindenekelőtt jó
egészséget és jókedvet kívánok az elkövetkező 60 évhez.
Szeretettel
Punykó Mária,
a Beregszászon (Ukrajna) megjelenő
Irka főszerkesztője
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ADA
A Cseh Károly iskola
tanulói jeles eredményekkel
tértek haza a kiszombori szavalóversenyről. Első helyezést
hozott haza a 6. e osztályos
Gyarmat Judit. Felkészítő
tanára Raffai Klára. Juhász
Zsófia második helyezett lett
ezen a vetélkedőn. Felkészítő
tanára Bíró-Albert Erzsébet.
Ürményi Anett nyolcadikos tanuló a harmadik helyezésének
örülhetett. Felkészítő tanára
Dobrotka Mária.
Az 5. b osztály pályázatra
írt fogalmazásokat. Az írások
címe A szennyezett Tisza
meséje volt.
Varga Csongor az 5. b osztály, Kéki László az 5. e osztály
tanulója második helyezést
ért el a községi anyanyelvi
vetélkedőn, amelyet a moholi
Novak Radonić iskolában rendeztek meg. – Boros Noémi
Az 5. d osztály tanulói készülnek a történelmi versenyre. – Tóth Kalocsay Réka
Németh Gergely első, Illés
Ferenc pedig második lett a
matematikaversenyen.
Nagy szomorúság érte az
ötödikeseket. A biológia szaktanteremben elpusztult mindkét teknős. – Sziráki Réka
A hatodikosok Raffai Magdolna tanárnő irányításával
saját házuk alaprajzát, illetve
berendezését rajzolják műszaki órán. Úgy tűnik mindenki
jól halad a munkával, valószínűleg sokan jó osztályzatot
kapnak majd. – Nagy Zoltán
Az iskola új köntösben
pompázik. A festők vidám
színekkel varázsolták szebbé
az épületet.
Március 26-án ülést tartott a szülői tanács, amelyen
fontos döntéseket hoztak az
iskola életével és az ott folyó
munkával kapcsolatban.
Az énekkar műsorral készül a nyolcadikosok ballagására. A kórustagok szorgalmasan gyakorolnak Fáy Marianna
tanárnő vezetésével. – Budai
István
A hatodikosok biológiából
a kétéltűekről tanulnak. Először a békákkal foglalkoztak.
Hamarosan boncolni is fognak

néhány brekit. – Solymosi
Melitta
Fehér Orsolya, a 6. c osztály tanulója készül az Anyám
fekete rózsa című vers- és prózamondó versenyre. – Bakos
Bettina
Bogáromi Erik, aki a 6. c
osztályba jár, harmadik helyezést ért el a fizikaversenyen.
– Urbán Alíz
A 6. c osztályosok egy
csoportja Újvidéken járt és
a Szerb Nemzeti Színházban
megnézte a Rómeó és Júlia
című balettet. – Hodik Rita
Az iskola jelmondata: Miénk a jövő! A 6. c osztály tanulói rajzórán különféle betűkkel
írták le a jelmondatot.
Magyarórán a tanárnő
elmesélte a 6. c-seknek Gion
Nándor A kárókatonák még
nem jöttek vissza című regényét, mivel ennek színpadi
változatát fogják hamarosan
megnézni az Újvidéki Színházban. – Koós Dezső
Wolfgang
Amadeus
Mozart életéről szóló filmet
néztek meg zeneórán a 6. c
osztály tanulói. A film mindenkinek tetszett, s ezáltal
könnyebben megjegyezték
a zeneszerzővel kapcsolatos
tudnivalókat.
A 6. c-sek március 23-án
ismeretterjesztő előadást hallgattak meg a káros szenvedélyekről. – Kordován Ariella
A 6. c osztályban már
négy faliújság telt meg a Jó
Pajtásban megjelent hírekből,
amelyeket az osztály tanulói
írtak. – Bogáromi Erik
BÁCSKERTES
Március 25-én a bajmoki
Dózsa György Magyar Művelődési Központban rendezték
meg a mondaolvasó versenyt.
A bácskertesi József Attila
iskolát a következő tanulók
képviselték: Pekan Dianna
(1. osztály), Szabó Attila (2.
osztály) és Szakács Ramóna (4.
osztály). Dianna második helyezett lett, Attila pedig dicsérő oklevelet kapott. A tanulók
felkészítője Marásek Magda
tanítónő volt. – Szakács Ramóna és Lovász Tibor

N

agy sikerrel szerepeltek a dél-bácskai körzet fiatal vers- és prózamondói a múlt
hét végén Magyarországon megtartott nemzetközi vetélkedőn.
A Lélektől lélekig Siklósi Irodalmi Gyermekfesztiválon fellépő hat vajdasági
fiatal kivétel nélkül elismeréssel tért haza. Csolák Anita, az újvidéki József Attila Általános IskolaVIII. osztályos és Balog Emőke, a temerini Kókai Imre Általános Iskola
VII. osztályos tanulója arany oklevelet kapott. Nikolić McConell Duff Petra, a József
Attila Általános Iskola hatodikos diákja, Papp Natália, a Kókai Imre Általános Iskola
negyedik osztályos valamint Csorba Viola, a temerini Petar Kočić Általános Iskola
hatodik osztályos tanulója ezüst oklevéllel, Hajnal Regina, az újvidéki Petőfi Sándor
Általános Iskola harmadikos diákja pedig bronz oklevéllel büszkélkedhet.
A gyermekfesztivál vajdasági elődöntőjét az újvidéki József Attila Általános
Iskola és az Újvidéki Módszertani Központ szervezte.

A

z oroszországi Novozibkov városban Örökségünk címmel hirdettek képzőművészeti pályázatot. A
Fehéroroszországból, Ukrajnából, Magyarországról, az Amerikai Egyesült Államokból,
Szerbiából, Romániából, Indiából, Kínából
és Olaszországból érkezett 1000 alkotásból a zsűri 100-at választott ki. Készítőiket
oklevéllel és rajzfelszereléssel jutalmazta.
A Studio Bravo tagjai közül a következők
kaptak jutalmat: Bózsits Tímea, Rác Gyöngyi, Ilić Gabriela, Sándor Flórián, Livia Salai,
Daniel Livingston, Klinovszki Andrea és Zita
Renáta. A szervezők katalógust is készítettek, amelyben Lívia, Daniel, Renáta, Tímea és
Gabriela alkotása is helyet kapott. A mellékelt képen Bózsits Tímea munkája.
GME

Sziasztok!
Túl vagytok a húsvéthétfői locsolkodáson, a megérdemelt tavaszi szüneten (gondolom a kedvező időjárásnak köszönhetően rengeteget tartózkodtatok a természetben), s most hozzáfogtatok az utolsó negyedév nehézségeinek legyőzéséhez. Nem
tudom ti hogy vagytok vele, de szerintem félelmetes gyorsan múlnak a napok. Még
egy kicsi, s már azért kell izgulni, hogy milyen lesz az év végi bizonyítvány. A tudósító
kedvetek hullámzó, feltehetően ez a tavasz rovására írható, hiszen akármilyen enyhe
is volt a tél, a virágzó fák, kertek, zöldellő parkok, folyópartok még inkább a szabadba csábítanak benneteket. Valahogy mi is így vagyunk ezzel: a napsütötte Duna-part
vonzóbb, mint az íróasztal vagy a számítógép. Mindenesetre az adaiak továbbra is
szorgalmasak. Ezt bizonyítja a mai Mizujs oldal is. A megjelent hírek beküldőin kívül
a következők jelentkeztek még: Gecső Ákos, Csore Zsanett, Béres Krisztián, Bor Emil,
Lakatos Adrián, Tóth Kata és Prokop Adrien.
Várom további leveleiteket! Baráti üdvözlettel
Trityi

Milyen
vendégváró vagy?
2. Bulizni hívod magadhoz a társaságod és melegen szeretnéd tálalni az általad
készített pizzát, de egy részük alaposan elkésik. Hogyan reagálsz?
a) Mindent percre pontosan kiszámítottam, most már a kaja teljesen kihűlt! (4)
b) Hála istennek, úgysem készültem még el! (2)
c) Semmi baj, legfeljebb majd megmelegítem. (0)
3. A te bulidon az egyik barátnőd féltékenységi rohamot kap és mindenkivel
kiabál. Mit teszel?
a) Nagy ügy! Együtt ünneplünk tovább. (2)
b) Vigasztalom és mindent megteszek, hogy jobban legyen. (4)
c) Hazaküldöm, nehogy butaságot csináljon. (0)
4. Könnyen elegyedsz beszélgetésbe idegenekkel?
a) Nem igazán, inkább komolyan viselkedem. (4)
b) Persze, sőt nagyon élvezem. (2)
c) Csak ha nagyon muszáj. (0)
5. Ismered a legjobb barátnőd/barátod kedvenc italát?
a) Mindig váltogatja. Amit legtöbbször ivott, azzal készülök, ha tudom, hogy jön. (4)
b) Persze mindig van nálam. (0)
c) Igen, de néha szívesen meglepem másfajta üdítővel is. (2)
6. A szomszéd átugrik cukorért. Mit teszel?
a) Azonnal betessékelem egy üdítőre, majd odaadom a cukrot. (0)
b) Odaadom a cukrot, és viszontlátásra. (4)
c) Behívom egy percre, és adok cukrot is. (2)
7. Egy elegáns étterembe vagy hivatalos. A tányér mellett balról és jobbról is 3-3
evőeszköz sorakozik. Tudod mire valók?
a) Nem igazán, de teljesen mindegy. A vacsora az evésről szól. (2)
b) Úgy viselkedek, mint mások, és nézem, mit választanak az egyes fogásokhoz. (4)
c) Persze. Kívülről haladunk befelé: saláta, előétel, főétel. (0)
8. Mi a legutóbbi ünnep legszebb emléke?
a) A kellemes környezet és a finom ételek és ajándékok. (4)
b) Ahogy a buli után kedves emberekkel beszélgettünk. (2)
c) A dekoráció, amit készítettem. Csodálatos látvány volt. (0)

Értékelés
0 és 9 pont között:
A TÖKÉLETES
Te mesterszakácsként készülsz a
vendégségre, bárkivel elbeszélgetsz,
és ügyesen hajtogatod a szalvétát.
Vigyázz, a tökéletesség néha feszélyeztet másokat. Lazíts! Hagyd, hogy
a barátaid is néha belesegítsenek a
vacsora készítésébe. Ettől mindenki
érintett lesz.
10 és 19 pont között:
A SZEMÉLYES
Te szeretsz szűk körben enni,
hosszan beszélgetni. Ilyenkor dekorációval is készülsz. Vigyázz, ha mindig
ugyanazokkal találkozol, az összejövetelek rutinná válnak! Néha hívd
meg a barátaid barátait is, hogy egy
kicsit bővüljön a társaság.
20 és 28 pont között:
A TERMÉSZETES
Ajtód nyitva áll. Nálad mindenki otthon érzi magát, pedig
a terítés nincs kész időre, és az
étkészlet szedett-vetett. Vigyázat:
ezzel egyeseknél azt a látszatot
keltheted, hogy nem tiszteled a
vendégeid! Nem kell mindig mindent előre a legapróbb részletig
kidolgozni, de néhány apró figyelmesség nem árt!
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1. A szüleidet szeretnéd megajándékozni egy ebéddel. Hogyan készíted elő?
a) Megrendelem az ebédet egy étteremből. (0)
b) Mindent magam, csinálok. (2)
c) Megkérem az egyik kedves felnőtt rokonom, hogy segítsen, készítse el ő az
ebédet. (4)

Az ünnep
alkalmával
bejelentkezik
hozzád a társaság.
Tökéletes menüvel
és eszményi
dekorációval
készülsz,
vagy jelzed a
vendégeidnek,
hogy hozzanak
magukkal inni- és
rágcsálni valót?

Válaszol: Bori Mária pszichológus

„Kedves Bizalmas sorok!
Én egy titennégy éves lány vagyok, a Rák jegyében születtem, és szerelmes vagyok egy velem
egyidős Vízöntő jegyű srácba. Már egy ideje
szemezünk, amikor találkozunk, és szerintem
eddig elég jól alakultak a dolgok. Nemrégiben
diszkót szerveztünk az iskolában, ahol nem
mert közeledni hozzám. Szerintem szégyenlős
egy kicsit. Ha így folytatjuk tovább, akkor én teszem meg az első lépést és megmondom neki, hogy
tetszik nekem. Tudom, hogy nem szabad megalázkodni, de ha szeretem, akkor mit tegyek? Kérlek, segíts!
Rák–Vízöntő”
Válasz:
Kedves Rák–Vízöntő!
Bevallom neked, nem nagyon foglalkoztam eddig azzal, hogyan illenek össze a különböző csillagjegyek. Ezért nem tudom, hogy a ti csillagjegyeiteket, milyen tulajdonságok jellemzik. Ígérem, amint időm
lesz, utánanézek. De lássuk azt, amihez jobban értek! Azt írod, hogy 1.
észrevetted a kölcsönös vonzódás jeleit, 2. van alkalmatok találkozni,
3. megállapítottad, hogy szégyenlős. A 4. dolog az lenne, hogy te nem
szeretnél „megalázkodni” azzal, hogy te teszed meg az első lépést. Én
azt kérdezném tőled, hogy miért érzed ezt megalázónak? Hisz manapság nem írja elő a szigorú etikett, hogy ki mikor és hogyan nézhet,
beszélhet, találkozhat stb. valakivel. Ha van elég bátorságod, és a fiú
annyira fontos számodra, nyugodtan közöld vele, mit érzel. Persze jól
meg kell választani, hogy hol, mikor és kiknek a társaságában teszed
ezt meg, hisz szégyenlős fiúról van szó, és nem szeretnéd, hogy ha a
társaitok agyon szekálnának benneteket. Ezért, ha csak lehetséges,
négyszemközt beszélj vele, nyugodt légkörben és helyen, ahol nem
zavarnak benneteket. Talán nem kellene rögtön a járással kezdeni, hanem azzal, hogy tetszik neked és meg szeretnéd közelebbről ismerni.
Az sem mellékes dolog, hogy így mindketten biztosítva lesztek arra
az esetre, ha nem az történik, amit szerettél volna. Pl. ha a fiú elutasít.
Mindenesetre az egészben az a pozitív, hogy gyakran van alkalmatok
együtt lenni, számos alkalom van arra, hogy köszönjetek egymásnak
(kezdetnek!), van közös beszélgetési témátok: az iskola és a társaitok.
És biztosan vannak közös ismerőseitek, barátaitok, így nem lesz különös, ha egyszer csak egy társaságba kerültök.

„Kedves Bizalmas sorok!
Kérlek, segíts, mit tegyek?! Szerelmes lettem
abba fiúba, aki a legjobb barátnőm szimpátiája! Mit tegyek?
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Cini”
Válasz:
Kedves Cini!
Először is gondolj arra, hogy a fiúk nem játékszerek, és ti nem vagytok
ovisok, hogy azé legyen a játékszer, aki előbb meglátja. Először is
nem egyedülálló eset, hogy két lány ugyanabba a fiúba lesz szerelmes, mint ahogy nemegyszer megtörténik, hogy a fiúk ugyanabba
a lányba szeretnek bele. Mondhatjuk, hogy ez normális dolog. A
gond az, hogy te a barátnőddel nem voltál őszinte, nem mondtad
meg neki, hogy az a fiú neked is tetszik. Ezért legelőször beszélgess
a barátnőddel erről a dologról. Az, hogy neked is tetszik a fiú, nem
bűn, hisz nem válogathatjuk meg, hogy kibe leszünk szerelmesek.

Ezt pedig egy igazi barátnő meg kell, hogy értse. Mivel mindkettőtök
számára a fiú még csak szimpátia, így közösen álmodozhattok, beszélgethettek róla. Hogy a továbbiakban hogyan folytatódik a dolog,
az nem tőletek, hanem a fiútól függ. Nagy a valószínűsége, hogy
annak a fiúnak, nem ti, hanem egy harmadik lány tetszik, úgyhogy
megoldódik a gondotok. És abban is biztos vagyok, hogy a látókörötökben nagyon gyorsan újabb fiúk jelennek meg, akik külön-külön
megdobogtatják majd a szíveteket.
„Kedves Bori Mária!
A barátnőm és én tizenkét évesek vagyunk, és
ugyanaz a gondunk: az hogy mind a ketten
laposak vagyunk, mint a deszkák, egyáltalán
nincs mellünk. Tornaórán már láttuk, hogy a
többiek nem ilyen laposak. A barátnőm alacsony és 36 kg-os, én pedig magas vagyok és
49 kilós. Mit tegyünk, hogy ne legyünk ilyen
laposak?! Adjon tanácsot!
Barátnők”
Válasz:
Kedves Barátnők!
Először is legyetek nagyon türelmesek önmagatokkal, hisz a serdülőkori változások nálatok még csak ezek után indulnak meg, de biztos,
hogy a kislányból nemsokára (néhány év alatt) igazi nővé váltok.
Valószínűleg ti a későbben érők közé tartoztok. Ilyenkor sok fiatalban
félelem, aggódás és milliónyi kérdés jelentkezik, hogy hogyan is fog
kinézni. Remélem, hogy nem kezdtetek valamilyen diétába, hisz a
testsúlyotok arra utal, hogy az átlagosnál egy kicsit soványabbak
vagytok. Ha egészséges életmódot folytattok, helyesen étkeztek (sok
gyümölcs és zöldségféle, tej- és tejtermékek, hal és sovány húsok),
hogy az alvás mennyisége és időtartama is kielégítő (nem fordítottátok meg az alvási ritmusotokat, éjszaka ébren vagytok és nappal
alusztok!) vagyis legkésőbb éjfélkor álomba merültök, és emellett
sportoltok is, biztos, hogy nemsokára egészséges és szép fiatal lányok
és nők válnak belőletek.
„Kedves Bizalmas!
Szeretek egy fiút!!! Együtt járunk edzésre.
Idősebb nálam egy évvel. Meg szeretném
mondani neki, hogy SZERETEM. Elhatározom, hogy na most majd megmondom neki,
de az utolsó pillanatban mindig elhallgatok.
Nincs mobilja, mert elvesztette, és nem kapott
helyette másikat. Kérlek, segíts! Mit tegyek?!
Hipp-hopp”
Válasz:
Kedves Hipp-hopp!
Mit tegyél? Továbbra is járjál rendszeresen az edzésekre, és ahelyett, hogy a szerelmi vallomásoddal kezdenéd a dolgot, inkább kérdezd meg tőle például: Hogy vagy? Mit csinálsz ma este? Nincs kedved
moziba menni? Nincs kedved meginni velem egy kólát, megenni egy
pizzát, sütit? Stb. Amikor kiderül, hogy szívesen beszélget veled, vagy
veled tart ahova hívod…, akkor nemsokára jöhet a következő fázis is,
amikor megmondod neki, hogy szereted. Az is megtörténhet, hogy
miután közelebbről megismerted kiábrándulsz belőle, elmegy tőle a
kedved.

G

yerekkoromban, az alsórácegresi Nagyszederfa alatt
hallottam egy történetet. Nem hinném, hogy abban
a pillanatban, amikor elhangzott, megértettem volna
minden ágabogát. De a gyerekkorban hallott történetek együtt
növekszenek velünk, virágot hoznak, kiteljesednek, gyümölcsöt
érlelnek. Semmi más nem kell hozzá, csak meg kell őrizni őket. Én
őrizgettem máig, éppen itt az ideje, hogy elmondjam.
Élt Rácpácegresen két család. Rácegresiék és Pácegresiék.
Mind a két családnak tizenkét fiúgyermeke volt, úgy nagyjából
egyidősek. Csak a természetük volt nagyon különböző, mert a
Rácegresiéké jókedvű, összetartó család volt, csak úgy zengett a
házuk a nevetéstől, a Pácegresiéké meg ordítozós, tohonya, csak
úgy zengett a házuk a veszekedéstől.
Egy bizonyos napig. Mert azon a szép napon maga elé hívatta
mind a tizenkét fiát Rácegresi is, meg Pácegresi is. Azt mondta
Rácegresi a tizenkét fiának:
– Ahhoz, hogy derék emberek legyetek, nem árt megtudni, mi
az élet titka. Az élet titkát az Óperenciás-tengeren túl őrzi egy nagy
szakállú öregember. Az Üveghegy tetején lakik egy háromszázhatvanöt tornyú várban. Oda kellene eljutnotok. De ezer veszély
leselkedik rátok, csak akkor juthattok el hozzá, ha nem hagyjátok
cserben egymást soha.
Közben a másik házban Pácegresi beszélt a fiaihoz:
– Az élethez szerencse és sok kincs kell – mondta nekik. – S a
szerencse és kincsek tudója egy nagy szakállú öregember az
Óperenciás-tengeren túl. Ott lakik az Üveghegyen egy háromszázhatvanöt tornyú várban,
őhozzá kell eljutnotok mindenáron,s azután
már semmi gondotok se lesz, éltek, mint
Marci Hevesen. Csak hát nehéz odajutni,
nem ártana összefognotok, legalább arra
a kis időre, amíg odaértek.
Akkor aztán egyenként elővették a
fiaikat, és mindegyiknek elmondták a
feladatát. Nem állt sokból. Tizenkét elágazása volt az erdőn át vezető útnak, az első
fiú megjegyzi, merre kell menni az első elágazás után, a második a másodikat kapja,
és így aztán mind a tizenkét elágazásnál
tudja valaki, merrefelé kell továbbmenni.
Egyszerű ez, nem? Minden fiú kapott egy
szerszámot. Mindegyik tartsa rendben a
magáét, ne hagyja megrozsdásodni, elkallódni, mert amikor odaérnek az Óperenciás-tengerhez, akkor bizony ott hajót kell
építeni, s akármelyik szerszám hiányzik,
nem sikerülhet a hajóépítés. Aztán áthajózni az Óperenciás-tengeren, elgyalogolni az
Üveghegyig. S ott csak akkor nyitja ki a kaput
a nagy szakállú öreg, ha elénekelnek neki egy
dalt. A tizenkét fiú megtanult a dalból egy-egy sort,

nem lesz ott hiba, ha odaállnak a várkapu el, tizenketten el tudják
énekelni az egészet.
Na, nekiindult mind a két csapat, de a Pácegresiek már a második elágazásnál összevesztek. Mit is mondott apám? – ráncolta a
homlokát a második gyerek. – Jobbra vagy balra? Valamerre csak
nekiindultak. De az egyik fiú ivócimborákat talált egy kocsmában,
velük maradt, a másik lakodalmas nép közé keveredett, a harmadik
elment zsoldosnak. Már csak kilencen vagyunk – mondta dühösen
a legidősebb, és eldobta a nehéz kalapácsot, amelyet rábízott az
apja, és sorsára hagyta a testvéreit. Sose jutottak el, nem az Üveghegyig, az Óperenciás-tengerig sem.
De a Rácegresi gyerekek nem hagyták magukat. Tudták az utat,
megbirkóztak éhséggel, szomjúsággal, felépítették a hajót, tépték
őket a viharok, szelek, de átjutottak a túlsó partra, ha valamelyikük
megbetegedett, ápolták, aki elvesztette reményét, azt megvigasztalták – s egyszer csak ott álltak az Üveghegy előtt, a háromszázhatvanöt tornyú vár előtt. Nekifogtak énekelni, az első elénekelte
az első sort, a második a másodikat, amikor a dal végére értek,
újrakezdték, harmadik éneklésre tudták mindannyian az egész
dalt, énekeltek boldogan. A kapu kitárult, ott álltak a nagy szakállú
öreg előtt.
Az alsórácegresi Nagyszederfa alatt abbahagyta az öregember a
mesélést. Mert amíg el nem felejtem, el kell mondanom, hogy ezt a
mesét az alsórácegresi Nagyszederfa alatt egy nagy szakállú
öregember mesélte nekünk.
– És mi volt az élet titka? – kérdeztük
tőle kórusban.
– Ezt kérdezték a fiúk is, de az öregember azt mondta nekik: „ Hiszen már
tudjátok!”
– Akkor legalább a dalt énekelje
el – kérlelték ott a Nagyszederfa
alatt, de csak mosolygott.
– Csak jól jegyezzétek meg azt az
egy sort – mondta.
Ebből gondoltam, hogy egyszer
majd nekem is ott kell állnom, az
Üveghegy előtt, és el kell énekelnem azt az egy sort.
Most már, idők múltával azt is tudom, hogy arról szólt a mese: a világban
mindenkire rá van bízva valami. Valami nagyon fontos, amivel el kell jutni
az Üveghegy elé, s aki az Üveghegy
elé akar jutni, annak ismernie kell
testvérét, anyját, nagyapját, tudnia kell,
hogy az Üveghegy vára mindenki előtt
nyitva áll, csak szeretet és tiszta szív kell
hozzá.
Lázár Ervin
Horváth Klára illusztrációja
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Az Élet titka

Az élet fényei
Aképességük miatt mindenki ismeri,
szentjánosbogarakat fénykibocsátó

de nem ők az egyetlenek, akik ilyen „mutatványra” képesek. A lebegő egysejtűek,
a korallok, a medúzák, a kagylók, a polipok, a rákok és a rovarok között egyaránt
akadnak ilyenek.
A fúrókagyló, ha megzavarják, fénylő
felhőt lövell ki magából. A horgászhalak
gerince a hátúszójuk előtt vékony fonallá
hosszabbodik, s elöl a szájuk elé csüng.
A szál végén zöldesen világító gömb lóg,
valóságos fénylő csali, mely más, aprócska
halakat vonz oda, s akkor a horgászhal
hirtelen kinyitja barlangszerű száját és
elnyeli azokat.
A világítási képesség gyakran a fényt
kibocsátó élőlény védelmét szolgálja.

Megtéveszti a támadót, és lehetővé teszi
a menekülést. Egyes medúzák és virágállatok például változó színű villámokat bocsátanak ki az ellenség közeledtére. Egy rákfaj
pedig menekülés közben a különleges

mirigyeiből termelődő anyagból világító
gömböcskéket hagy maga után. A támadót
ez megtéveszti, s a rák kereket old.
A szentjánosbogarak világítószerve
sem a védekezés, sem a zsákmányszerzés
során nem játszik szerepet. Felvillanásaik-

Szólásmagyarázat

Orránál fogva vezet valakit

A

zt jelenti, lóvá tesz, becsap valakit, bolonddá tesz. Ha egy ember
teljesen úrrá lett a másikon, kénye-kedve szerint bánik vele, úgy
irányítja, mint egy bábut, mert az érdeke úgy kívánja, akkor az orránál
fogva vezeti őt. Csakúgy, mint a szilaj, vad állatot a gazdája.
Egyszerű népi megfigyelés, hogy a legengedetlenebb állat, a medve,
a bivaly, a bika is könnyen vezethető, ha az orrába egy karikát tesznek,
s annál fogva irányítják, hiszen az érzékeny orrban a legkisebb rántás is
fájdalmat okoz. A tehetetlen állat helyzete a kiszolgáltatott emberéhez
hasonlít, ezért használjuk a mondást a régi megfigyelés alapján, így,
átvitt értelemben.

Hogyan készül az azonnal
oldódó kávé?
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E

kal a szentjánosbogarak kommunikációra
képesek egymással. A felvillanások ritmusa, erőssége és színe minden fajra nézve
jellemző, s ezt a fajtársak felismerik, nem
tévesztik össze a rokon fajokéval.
(Ir.)

lőször is a gyárakban óriási mennyiséget főznek egyszerre a kívánt
italból. Ezt nagy nyomású csővezetéken vezetik át, ahol is a nyomás
hatására a folyadék szépen besűrűsödik. Következő lépésként a sűrítményt magas tornyokban áramoltatják föl-alá, miközben forró, úgy
100–200°C-os levegőt fúvatnak át rajta. Ettől az ital víztartalma fokozatosan elpárolog, és visszamarad az alaktalan, száraz szemcsék tömege,
amit már lehet is csomagolni.
A másik módszer a mélyhűtés. A megfőzött folyadékot
megfagyasztják, majd apróra zúzzák. Ilyen állapotban helyezik be
alacsony nyomású vákuumkamrába, azaz légüres térbe. Itt az alacsony
nyomás miatt az őrlemény víztartalma elillan, és a végeredmény ugyancsak a szemcsésített termék.
(I.)

Játsszunk mást!

Hotelportás
A játékvezető papírján fel vannak sorolva a hotel szobaszámai 1-től 40-ig. A portásjelöltek, vagyis a játékosok
egymás után jönnek szobát rendelni vendégük számára.
Mivel 40 szoba van, jól kell emlékezniük a már kiadott és
szabad szobák számaira.
A vezető sorra megjelöli azokat a szobákat, amelyeket kérnek. Ha valaki olyan szobát rendel, mely már foglalt, akkor rossz pontot kap. Minél jobban előrehalad a
játék, annál nehezebb eltalálni a szabad szobák számát.
Az győz, akinek a legkevesebb a rossz pontja.

Betűjáték
A játékvezető megad egy szót. Az asztalnál ülő
játékosok leírják, s az a feladtuk, hogy egymás után új
szavakat írjanak mellé úgy, hogy csak egy-egy betűt változtathatnak meg. Csak értelmes szóra lehet változtatni.
Pl.: füzet-fűzet-fűzek-fűzik-főzök-gőzök-gőzöl-győzöl-győzök-győzők stb.
Bor-bír-bár-bán-kán-szán-szén-szín stb.
A játékvezető azzal nehezítheti a játékot, hogy meghatározza: melyik szótól melyik szóig kell eljutni.
Aki nem tudja folytatni, az zálogot ad.
(Irka)

Keresztrejtvény
1

2

3

4

5

10

6

7

11

13

14

17

16
19

22

20

23
27
30

32

Vízszintes sorok: 1. A poén első része (folytatás függőleges 9. sorban), 10. Kemény fém, 11. Bohóc eleje,. 12.
Gyorsan múlik, 13. Zavarban van! 14. Kaucsukból nyerik,
17. Osztálykönyv, 19. A barna egészen világos árnyalata,
22. Légi, idegen szóval, 24. Argon, 25. Ott, németül, 27.
Árasztá, 29. Károsan hat, 30. Maradj ...! (Ne mozdulj!), 32.
Falusi bácsi, 33. Összejövetel, 34. Nátrium, 36. Körkérdés.
Függőleges sorok: 2. Apátlan-anyátlan, 3. Totó egyik
fele, 4. Épületszint, 5. Afrikai törzs, 6. A nehéz helyzet
velejárója, 7. Női név, 8. Kétszer 500 római számmal, 10.
A poén második része (folytatás a vízszintes 35. sorban),
15. Vegyjele B, 16. Nagyon fél tőle, 18. Folyószegély, 20.
Kapocs, 23. Zenedráma, 26. Áron betűi keverve, 28. Anti
egynemű betűi, 30. Varrni kezd, 31. Sátáni páratlan betűi,
33. Pósa Lajos.

21

24

26

29

9

12

15

18

25

8

Pistike apukája izgatottan keresi fel a tanítót.
– Miért küldte haza az iskolából a fiamat?
– Mert azt mondta, hogy az unokabátyjának kanyarója van.
– ...
Az apa válasza a rejtvényben olvasható.

28

31

33

34

35

36

Betűrejtvények
1

2

Ó A
PR

BA

3

F
BE

D

Á

Ó
SZ

4

KIT
L

HOZ

Skandináv rejtvény (15.)
Nagy népszerűségnek örvend a tinik körében Lola, a magyarországi fiatal énekesnő.
Mai rejtvényünkben a nemrég megjelent Élj a mának! című lemezén található három dalának
címét kell megfejtenetek.
BÁCSKAI
HELYSÉGBŐL
VALÓ
TETŐPONT

A KÁPOSZTA
RÉSZE
MÁLTA

HUMOROS
CSIPKELŐDÉS
UUUU

KEVERT
RÓMA
BECÉZETT
JAMES

MUNKAHELYEM

NÁLA
BETŰI
FORR,
SZERBÜL

UGYAN!

1

VISSZAHATÁS

PÁRIZSI
REPÜLŐTÉR

KERGETNI

EGY
GÁRDONYI
GÉZA
REGÉNYE

GYÁR
PÁROSAI

NŐI NÉV

2

OLASZ
IGEN
MEGOLVADT
HÓ

VER
APÁTLANANYÁTLAN

A KÖZELEBBI

KIS ILONA

SÁRI
EGYNEMŰI
AJTAY
ANDOR

ÓVNI KEZD

49

KIS DINOSZAURUSZ
KELETI
NŐI NÉV

MISTER

NÉMET
ELÖLJÁRÓ

SZEMÉLY
SZERINTI

AZ ELEJÉN
LÁT
LEENGEDI
A TORKÁN

1000
KISBÁRÁNY

MÉG
LEJJEBB

TILTÓSZÓ

EEEE
RÉGI

5

FÉL ÖT!
BIZONYOS
SZEMÉLYEK

ESNI
KEZD
AZ ESŐ
AUSZTRIA

FÉRFINÉV
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MÉRTANI
EGYENES

Szótagolva
1

2

3

5
7

4

6

8

Kicsi sarok

9

10

11 32 52

11
12

13

14

16

17 41 31 28

17

A meghatározásokra adott válaszokat szótagolva írd
a rácsba! Milyen szót kapsz, ha a körrel jelzett szótagokat
összeolvasod?
Vízszintes sorok: 1. Nem rozsdásodó fémmel bevonó, 3. Becézett szülő, 5. Peru fővárosa, 7. Fűszernövény, 9. Királyi fejrevaló, 11.
Orosz, ukrán lovas nép, 12. Fából készült végtag, 13. Nyúl is, macska is van ilyen, 15. Tizenéves, 16. Útonálló, tolvaj, 17. Levélboríték.
Függőleges sorok: 1. Az eseményeket időrendben leíró történeti mű, 2. Kis Zoltán (ék. f.), 4. Albánia fővárosa, 6. Magyar város
(ék. h.), 8. Régi börtönőr, 10. Egyfajta motorkerékpár, 12. Fából
letört, levágott rész, 13. Kis Anna (ék. h.), 14. Egyfajta lövedék.

Se eleje, se vége
O

K

I

R

D

I

A

K

A

A

P

L

R

A

B

M

R

E

87

6

A számtengerben
keresd meg azt a két
számot, amelyeket
összeadva százat kapsz
eredményül.

64 29

55 46 19 82

Mini keresztrejtvény
1

2

3

4

5

7

Pótold a hiányzó
betűket előlhátul.
A két kiemelt
oszlopban
egy vajdasági
Kossuth-díjas
költő nevének
kell kialakulnia.

8

L
L

10

11

12

13

Függőleges sorok: 1. Beszél a csirke, 2. Nem nagy, fordítva,
3. Valaminek az előidézője, 4. Káposztaféle, 9. Adta régiesen,
11. R. Y. 12. Papírmérték.

Számjáték
ANGOLA
OKOZAT
REGGEL
REGINA
TORONY
URALOM
Rakd be a fenti
szavakat az ábrába
úgy, hogy a
kiemelt átlóban
egy májusi virág
neve alakuljon ki.

Vízszintes sorok:
1. Finom sütemény
(folytatás a
függőleges
5. sorban),
6. Nem jól hall,
népiesen,
7. Igevégződés,
8. Lobogni kezd,
10. Kiabál,
13. Mindentől fél.

6

9

Berakós
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24 25 76 16
26 71 18 39

15

G

Kereken
száz

7

2
2
8
1

8
5

9

Írd be a számokat 1-től 9-ig az üres
négyzetekbe úgy, hogy valamennyi
vízszintes sorban és függőleges
oszlopban a számok összege 20
legyen.

A 13–14. szám
megfejtéseit
a következő
számunkban
közöljük.
A 12. skandináv
rejtvény helyes
megfejtése:
WILLIAM
SHAKESPEARE,
A MAKRANCOS HÖLGY.
Könyvjutalmat kap:
Gugánovity Kornél,
Szabadka.
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Pifu rajza
az aszfalton

Kos (III. 21.–IV. 20.)
Nem vagy született hazárdjátékos, most
mégis képes vagy túlhajszolni a szerencsédet,
szinte keresed a kockázatokat. Sok szempontból szerencsés időszak vár rád, de azért az
mégsem árt, ha kerülöd a felesleges túlzásokat.
Vigyáznod kell, nehogy rászedjenek, vagy más
veszteség érjen. A dolgokon nem érdemes korábban változtatnod, mint ahogy eljött volna
az ideje.

Bika (IV. 21.–V. 20.)
Egyszer fent, máskor lent. Mindennel így
van ez az életben, legyen szó szerelemről vagy
iskoláról, zsebpénzről vagy bármi más egyébről.
Csak igazán keveseknek adatik meg, hogy életük egyenletes ritmusban telhet. A felszín alatt a
tenger is nyugodt, de az életben sajnos fordítva
van. Most égsz a tettvágytól, olyannyira, hogy ez
már a harciasság határát súrolja. Nem ajánlatos
semmivel sem kapkodnod, helyesen tennéd
inkább, ha a nyugalmat keresnéd.

Ikrek (V. 21.–VI. 21.)
Jól teszed, ha megfogadod mások tanácsait. Barátaid ezernyi remek ötlettel állnak elő,
ennek ellenére minden egyes dolgot kétkedve
fogadsz. Az Ikrek jegyűekről általánosságban
elmondható, hogy észlények, ám nem árt, ha
gyakran eszedbe jut mostanság, hogy esetleg
másnak is igaza lehet. Ha már egyszer annyira
és annyian akarnak segíteni, akkor legalább
engedd őket érvényesülni!

Rák (VI. 22.–VII. 22.)
Sok türelemre és odafigyelésre lesz szükséged. Egy kisebb megingás vagy estleges
félreértés valóságos lavinát indít el. Elsősorban
az a legfontosabb, legmegszívlelendőbb, miszerint ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát.
Vagyis, amennyire készültél, annyira leszel
eredményes.

Oroszlán (VII. 23.–VIII. 23.)
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Mostanában fogd vissza kissé a gyeplőt, mert
könnyen elszaladhat veled a ló. Hiszen magabiztosságod könnyen önhittséggé alakulhat. Jó
dolog az, hogy nem ismersz lehetetlent, de már
az kevésbé, hogy egyszerűen nem vagy képes
észrevenni, hogy úgy mozogsz az emberek között, mint elefánt a porcelánboltban.

Szűz (VIII. 24.–IX. 23.)
Nem először fordul elő, hogy kénytelen vagy
másokat helyettesíteni, mások helyett dolgozni.
Ügyes szervezéssel ezt is meg lehet oldani. Ha
elég talpraesett vagy, akkor ez is megoldható.
Egy-két nap nem a világ. Ravasz fondorlat segítségével pedig az egész helyzetet könnyen a
magad javára fordíthatod.

Mérleg (IX. 24.–X. 23.)
Mintha mindenki elhatározta volna, hogy
ezentúl neked parancsol. Egyszeriben senki
sem tűr ellentmondást, igényt tart minden
idődre. Szüleid nem győznek ellátni sürgős, halaszthatatlan munkákkal. Ennek egyetlen ellenszere a jól megválasztott, kellemes társaság.

Skorpió (X. 24.–XI. 22.)
Tavasszal mindig történik veled valami. Az
események soha nem a legkellemesebbek, egyik
meglepetést követi a másik. Remélhetőleg egykettőre sikerül magad kipihenni, mert azután néhány nyugtalan hét következik. Természetesen
minden annyira embertpróbáló csak, amennyire
te annak érzed. Ha nem bosszankodsz feleslegesen, ha mindent elintézel egy vállrándítással,
akkor senki sem hozhat ki a sodrodból.

Nyilas (XI. 23.–XII. 21.)
Most itt az idő, hogy terveket készíts a nyárra. Annyi pozitív energiát sugárzol, hogy talán
még az időjárást is meg tudod változtatni.
Nem fontos alapos útitervekkel bajlódnod.
Sokkal érdekesebb élményekben lehet majd
részed, mint gondolnád. Derűs szemléleted,
jó humorérzéked minden nehéz pillanaton
könnyen átsegít.

Bak (XII. 22.–I. 20.)
Izgalmas és bonyolult feladatokat kell
megoldanod. Ezeket a kihívásokat szereted a
legjobban. Ilyenkor nyújtod képességeidnek és
tudásodnak a legjavát. Már csak azért is, hogy
bebizonyítsd, hogy nincs lehetetlenség, csak
tehetetlenség van. Természetesen a bizonyítás
sikerül is. Az elismerés nem marad el, de ennél
is jobban esik, hogy saját magadnak ismét bizonyíthattad, hogy mennyit érsz.

Vízöntő (I. 21.–II. 19.)
A tétlenséget nagyon nehezen tudod elviselni. Ilyenkor túl sok időd marad a töprengésre. A végeredmény pedig legtöbbször nagyon
kiábrándító. Különösen most, hogy úgy érzed,
mindenki az ellenséged. Ha az ismerőseidre,
rokonaidra gondolsz, akkor rá kell jönnöd,
hogy az ő gondjaikat figyelembe véve a sajátjaid nem is olyan súlyosak, mint első pillanatban
gondoltad.

Halak (II. 20.–III. 20.)
Elhalmoznak dicséretekkel, kényeztetnek,
sokkal inkább kedvedbe járnak, mint eddig
bármikor. Természetesen nem kell mindent
készpénznek venned, de nem tagadhatod,
hogy szereted, ha dicsérnek. Szárnyakat ad a
siker. Környezeteddel kár vitába szállnod. Amit
most elhibáznak, azt később úgyis szánjákbánják.

Hírek nélkül

Emberszabású sofőr

Abrosz

Padlizsánné keresztrejtvényt fejt. Egyszer csak felpillant, és azt kérdi a férjétől:
– Mondd, Tihamér, mikor halt meg
Barbarossa Frigyes?
– Fogalmam sincs – morogja Padlizsán
–, napok óta nem volt újság a kezemben.

A rendőr rutinellenőrzés céljából
megállít egy kocsit. Legnagyobb döbbenetére azt látja, hogy a volán mögött egy
majom ül.
– Jóember – kiált rá az anyósülésen
kucorgó utasra –, hogyan engedheti meg
a majmának, hogy autót vezessen?!
– Nem tehetek róla – feleli a férfi –, én
csak stoppos vagyok.

Szotyola bemegy a vendéglőbe, és
ebédet rendel. Amikor már a második
fogásnál tart, odahívja a pincért.
– Nézze, Rudi, milyen piszkos az abrosz!
– Miért, Szotyola úr – feleli a pincér –,
azt hiszi talán, hogy csak maga törüli bele
a száját?

– Béla, mit ettél, hogy ilyen vörösek a
szemeid?
– Hegeszt ettem!

Feledékeny asztronauta
Két űrhajós kering a Föld körül. Váratlanul megszólal az egyik:
– Te, hív a feleséged! Nagyon idegesnek tűnik.
– Kérdezd meg, mit akar! – Azt mondja, hogy kilövés előtt elfelejtettél elmosogatni.

Égi tünemény
A szórakozott professzor sétálgat az
unokájával.
– Nézd, papa, repülőgép! – mutat fel
az égre a gyerkőc.
– Jó, jó – dörmögi a mélázó prof –, csak
ne nyúlj hozzá!

Szúnyog
– Hogy hívják a jóllakott szúnyogot?
– Telivér.

Adomány

Banán
– Tudod, miért görbe a banán?
– Nem.
– Akkor kérdezd meg egy másik majomtól!

Szójáték
– Mondj egy olyan szót, amelyben
benne van a Titanic!
– Óceán.

Huncut nénike
Az idős hölgy az utcán megszólít egy
fiatalembert:
– Mondja, átkísérne a túloldalra?
– Persze, nagyon szívesen – mondja az
iú, és a hölgybe karol.
– Akkor miért nem indulunk?
– Várom, hogy a lámpa zöldre váltson.
– Hallja-e, ha zöld a lámpa, akkor magam is át tudok menni!

– Mielőtt nekikezdene, kérem a horgászengedélyét!

Pistike egész héten nagyon rendesen
viselkedett, ezért kap az anyukájától egy
százast. Csakhogy elfelejti megköszönni
az ajándékot.
– Nincs semmi mondanivalód? – próbálja a mama rávezetni a helyes viselkedésre.
Pistike hallgat.
– Hát mit szoktam mondani apunak,
amikor pénzt kapok tőle?
A gyerekszeme felcsillan:
– Csak ennyi?

Érdeklődés
A turista megkérdi az egyenruhás
férfit:
– Elnézést, ön rendőr?
– Nem, én a titkosszolgálatnak dolgozom, álcázott ügynök vagyok.
– És akkor miért van egyenruhában?
– Mert ma szabadságon vagyok.

– Ne haragudj, fiacskám, megengeded, hogy átadjam neked
az állóhelyemet?
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Nehéz koszt

Bajusz

Hála

Gyerekszáj

Répa és Retek tíz év után találkozik
az utcán. Répa csodálkozva látja, hogy a
barátja haja teljesen fehér már, a bajusza
viszont változatlanul éjfekete.
– Mondd, barátom – kérdezi –, hogy
van az, hogy a hajad egészen ősz, a bajuszod viszont fekete?
– Nem értem, mit találsz ebben
furcsának – feleli Retek. – Elvégre a
bajuszom húsz esztendővel fiatalabb a
hajamnál.

– Mondd, te mit csinálnál, ha nyernél
tízmilliót a lottón?
– Esküszöm, neked adnám a felét. És te
mit csinálnál?
– Természetesen megköszönném
neked.

– Az én apukám kőműves, és házakat
csinál.
– Az enyém meg író, és meséket csinál.
– A te papád mit csinál?
– Amit az anyu mond neki...

Reggel a laktanyában
– Katona! Maga lesz ma az ügyeletes a
konyhában.
– Nem lehet, őrmester úr, mert bacikat
terjesztek.
– Ne vitatkozzon a felettesével, közlegény! Nyomás a konyhába, a bacikat
pedig majd terjeszti valaki más!

Múlik az idő
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Amerikában egy idős férfi moziba
megy. Megveszi a jegyét, majd megáll a
bejáratnál pattogatott kukoricát venni.
Amikor meghallja, hogy egy dollárba
kerül, megszólal:
– Amikor én utoljára moziban voltam,
még csak 15 cent volt.
– Uram, akkor nagyon fogja élvezni az
előadást, ugyanis most már hangja is van
a filmnek.

Haj-jaj
Pontatlan válasz
– Nem láttad a golyóstollam?
– De igen. Ott van a füled mögött.
– Most nem akarsz vagy nem tudsz
segíteni? Melyik fülem mögött látod?

Szárnyaló képzelet
A múzeumban a teremőr büszkén
mutat a falat beborító rengeteg kitömött
madárra:
– Ez a madárgyűjtemény több millió
dinárt ér!
– Érdekes – motyogja az egyik látogató –, vajon mivel lehetnek kitömve?

– Mondja, hol volt ilyen sokáig? – kérdezi a főnök az új könyvelőtől. – Már egy
órája keresem.
– A fodrásznál voltam hajat vágatni.
– Micsoda?! Maga munkaidőben jár
hajat vágatni?
– Már bocsásson meg, főnök úr – feleli
a beosztott –, de a hajam munkaidőben
nőtt meg!

(Teli)találat
– Miért nem adta le az értékes arany
zsebórát a talált tárgyak irodájában?
– kérdezi a bíró a vádlottat.
– Nem tehettem, bíró úr! Az volt a hátlapjára vésve, hogy „Örökké a tiéd!”

Születés

Lakáspiac

– Anyu, én hogy kerültem erre a világra? – faggatja édesanyját a kis leveli
béka.
A békamama kicsit töpreng, majd így
felel:
– Bármilyen hihetetlennek tűnik, a
gólya hozott.

Egy ingatlanügynök előadó lakást
mutat az egyik vevőnek:
– Ennek a lakásnak van hátránya is,
előnye is. Hátránya az, hogy egyik oldalon egy vegyi gyár van a közelben, másik
oldalon pedig egy vágóhídra néz:
– Na, és mi az előnye? –kérdi a vevő.
– Mindig lehet tudni, merről fúj a szél.

– Apám megígérte, hogy kölcsönadja a kocsiját, ha megtanulok olvasni!

– Tessék mondani, komolyan nincs annyi pénze az
apukámnak, hogy vegyen nekem egy biciklit?

Pályázati felhívás
A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének népzenei szakosztálya és az óbecsei
Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör tizenegyedik
alkalommal hirdeti meg az általános iskolások
énekes népi játék- és néptáncvetélkedőjét.
A jelentkezők a következő kategóriákban és
korcsoportokban versenyezhetnek: 1. énekes
népi gyermekjáték – nagycsoportos óvodások,
alsósok; 2. néptánc – alsósok, felsősök; 3. szólótánc – felsősök; 4. népszokások – mindhárom
korcsoport és lehet vegyes is. A jelentkezők 5 perces műsorral léphetnek föl, a csoportok létszáma
nem haladhatja meg a 30-at. A kísérő zenekarok
életkora nem számít, élő zenei kíséret vagy a csoport önálló éneke jön számításba. A benevezés
történhet egyénileg, csoportosan, iskolánként
vagy művelődési egyesületen keresztül. 2007.
május 19-én tartjuk a vetélkedőt az óbecsei
Belvárosi Színházban. A versenyt szakzsűri
értékeli és véleményezi. A jelentkezési határidő
2007. április 20.
Bővebb tájékoztatást a 063/8-378-552-es
mobiltelefonon kaphatnak Szabó Gabriellánál.
A jelentkezéseket a következő címre várjuk:
Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör, Nikola Tesla
u. 38., Pf. 51. 21220 Bečej, a borítékra írják
rá: KŐKETÁNC, vagy elektronikus levélben a
saboazs@neobee.net címre.
Jelentkezéskor a következő adatokat kérjük:
név, iskola vagy művelődési egyesület, lakcím,
irányítószám, telefon, felkészítő pedagógus, művészeti vezető, koreográfus, a csoport létszáma, a
zenekar létszáma, kísérő hangszerek, az összeállítás címe, a műsor ideje, kategória, korcsoport.
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Felhívás a XIII. Kálmány Lajos
Népmesemondó Versenyen való részvételre
Kodály Zoltán születésének
125. és halálának 40. évfodulója,
valamint Kálmány Lajos, vidékünk
első néprajzkutatója, a modern
magyar folklórtudomány egyik
megalapozója tiszteletére a Zentai
Önkormányzat és a zentai Városi
Könyvtár tizenharmadik alkalommal rendezi meg a KÁLMÁNY LAJOS NÉPMESEMONDÓ VERSENYT,
amelynek elődöntőit május közepéig hat körzetben: a Bánságban
(Szaján és Torontálvásárhely),
Nyugat-Bácskában (Bácskertes), KözépBácskában (Bácsfeketehegy), Észak-Bácskában (Szabadka) és a Tisza mentén (Zenta),
döntőjét pedig 2007. május 26-án délelőtt
9 órai kezdettel a zentai Művelődési Házban
szervezi meg. A jelentkezők korhatár nélkül
a következő három kategóriában versenyezhetnek:
1. Előadóművészi kategória: két népmese
előadása. A két versenyszám műsorideje:
legfeljebb 10 perc. Korcsoportok:
a) óvodás korosztály
b) 7–10 éves korosztály (kisiskolások)
c) 11–14 éves korosztály (felsős diákok)
d) 15–18 éves korosztály (középiskolások)
e) a felnőttek korosztálya.
2. Néprajzi (népmesegyűjtő) kategória:
legalább két, napjainkban hallott népmese, esetleg vers-, ill. dalbetétet is tartalmazó állat-, tündér- vagy tréfás mese:
a) vagy hangszalagra való rögzítése és
lejegyzése,
b) vagy versenyen való elmondása. Ebben a
kategóriában műsoridő-korlátozás nincs.
3. Képzőművészeti kategória: a Jávorfácska című mese illusztrálása bármely képzőművészeti technika alkalmazásával.
A verseny tehát két részből: körzeti elődöntőkből és döntőből áll. Az előadóművészi
kategóriában a versenyzők a magyar népmesekincsből választhatnak tetszés szerint
két népmesét, amelyek közül az egyiket az

elődöntőn, a másikat pedig a
döntőn mesélik el. A néprajzi kategória versenyzői a nagyszüleiktől,
szüleiktől vagy más ismerősüktől
hallott, esetleg vers-, ill. dalbetétet
is tartalmazó mesét: a) vagy hangszalagon rögzítve és lejegyezve a
gyűjtésre vonatkozó adatok feltüntetésével elküldik a lenti címre,
és ezzel a gyűjtéssel pályáznak a
versenyen, b) vagy előadják gyűjtésüket a versenyen.
„A tréfás mesék csoportjába
tartozó mesék humorát a szereplő személyek
(ostoba, furfangos, rossz erkölcsű vagy különc
emberek és asszonyok, katonák, vénlányok,
papok, szolgák, cigányok stb.) sztereotipizált
jelleme, vagy a cselekmény váratlan fordulatainak helyzetkomikuma adja, de szólhat ostoba,
rosszul döntő, becsapható közösségekről is. A
történetek végső hangulata sokszor mégsem
vidám, hanem az emberi lét értéktelensége,
az élet gyarlósága, keserűsége érződik rajtuk.
Emiatt, és mivel ebből a mesei műfajból hiányzik a csodás elem, ezeket a meséket reális
meséknek is nevezik…” (Raffai Judit: A magyar
mesemondás hagyománya. Budapest, 2004,
Hagyományok Háza.)
Jelentkezni az alábbi címre lehet:
Thurzó Lajos Közművelődési Központ, 24400
Senta, Posta utca 18. Bővebb felvilágosítás a
(024) 811-266-os telefonszámon kapható. A
jelentkezési lapon kérjük feltüntetni:
1. a versenyző teljes nevét
2. születési évét és korcsoportját
3. levélcímét és telefonszámát
4. a versenykategóriát
5. az elmondásra kerülő népmesék címét és
6. a felkészítő személy nevét.
A képzőművészeti pályázatra érkező
munkákkal együtt ugyancsak kérjük a versenyző teljes nevét, születési évét, levélcímét, telefonszámát és felkészítőjének nevét
is mellékelni. Jelentkezési határidő: 2007.
április 26.
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