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Jó Pajtás

A jövő heti Jó Pajtás
címoldala és posztere

Oa szerkesztő a mocsári teknősről írt.

lvasom az Állatkirakatot. Azt, amit ott
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Nem tudom, pont olyanok vannak-e az
udvarunkban. De hogy négy darab, kisebb
és nagyobb (értsd: fiatalabb és idősebb)
víziteknős szórakoztat bennünket tavasztól
őszig, annyi biztos. Mint ahogy ez a fotó is
bizonyítja, amelyen békésen sütkéreznek a
medencéjüket övező köveken.
Apu egyik horgász barátja hozta őket,
évekkel ezelőtt.
Volt fent a padláson egy régi zománcozott, körülbelül 60 centiméter mély fürdőkád, ezt ástam be az udvarunkba. Néhány
lapát homokot és földet szórtam az aljára,
tettel bele néhány követ, és megtöltöttem
vízzel.
A teknőcök azóta boldogan úszkálnak
benne, csak délfelé jönnek ki a szárazra
– egy jó adag napozás erejéig.
Megfigyeltem, hogy korán reggel indulnak vadászni, amikor még harmatos a fű.

Húsevők lévén összeszedegetik a kibúvó
gilisztákat, arra járkáló rovarokat. Még a
reggel hűvösében szunyókáló legyeket és
ügyesen elkapják.
Tavaly nyáron elkényeztettem őket. Szalámiból vagy friss húsból gilisztavékony szeleteket vágtam, ezzel etettem őket. Mohón
kapták ki a kezemből az ínyenc falatokat.
Később minden reggel nyolc óra tájban
ott tolongott mind a négy a „medence”
szélén, és várták a reggelit!
Máig sem tudom miért, a legidősebbet
Gabriella húgom Regőcinek nevezte el. Ja
igen, és a legkisebb Bözsi lett. Bár nem kizárt, hogy Bözsi talán épp fiúteknős...
Regőci a legbarátkozóbb természetű,
nem fél tőlünk, és persze ő a legügyesebb a
reggeli lakomák során is.
Van két erdei teknősünk is az udvarban,
de róluk majd egy másik alkalommal írok.
Most csak annyit, hogy kedvenc eledelük
egy kaktuszféleség húsos levele. Nekik ez
annyi, mint mondjuk nekünk, embereknek
a legfinomabb torta.
Gabi

Mindenféle
szerkentyűk
Mi ez? Minikomputer talán?
Nem, ez nem minikomputer!
Ellenben egy jópofa MP3-lejátszós szótárgép. Kínai gyártmány.
A kínai mindentlejátszóknál (zenét, képeket, videókat) néha meglepő dolgokkal
találkozunk. Ráadásul általában rendkívül
olcsó és számtalan szolgáltatással rendelkező
készülékekről van szó
Legújabban a ferde szeműek egy iRiver
MP3-lejátszóval egybeépített szótárgéppel
jelentek meg, s amelyre lehet, hogy neked is
szükséged lenne. Hiszen Ázsiában szinte minden diák rendelkezik olyan elektronikus szótárral, melyen az adott ország nyelvén kívül
az angol is megtalálható. Ilyen kütyüket főleg
Japánban használnak nagy előszeretettel, de
Koreában és Kínában is egyre népszerűbbek.
Ha majd meglesz a magyar-angol és az angol-magyar változat is, te is vegyél magadnak
egy ilyen szerkentyűt!
Az idegen nyelv tanulását elősegíti, hogy
a másik nyelv szavait ki is ejti a masina, azaz
saját füleddel hallod, hogy például hogyan
mondják ki angolul azt a szót, hogy flower
(virág).
Végül azt is megsúgjuk, nem csak az 1,3
GB-nyi memóriából hallgathatsz zenét, hanem a beépített FM (URH) rádióból is!

A rossz tanuló felel…
„M

ellenőrzőt. Nagyon rosszul éreztem magamat. Kettest kaptam.
– Én sem éreztem jól magamat – kapcsolódik a beszélgetésbe Anasztázia –, mikor
nem tudtam felelni. Pedig még ötödikben
történt föciórán. Felelési órát jelentett be a
tanár, mi meg kérdezgettük óra elején, mikor
megyünk már komputerezni… El akartuk
húzni az órát… Persze, nem felejtette el,
hogy arra a napra felelést beszéltünk meg,
s máris szólította a padtársamat. – Mit tanulmányoz a földrajz – volt az első kérdés. Mivel
nem tudta, nekem kellett volna folytatni. Mivel én se tudtam, mondtam, hogy kérdezze
inkább a szférákat. Rá is állt a tanár, sajnos,
idegességemben azt is elfelejtettem…
Miklós színkitűnő tanuló, de mégis megtörtént, hogy nem jól érezte magát, mikor
nem jutott eszébe valami.

Jankov Diana

Kádár Hilda

Lukács Lehel

Nacsa Anasztázia

Szőke Miklós

Varga Krisztina

– Meg mikor Ferike felelt – teszi hozzá Lehel –, arra a kérdésre, hogy ki volt
Thököly felesége, rávágta, hogy: Thököly
Ilona. No, én is megjártam azért egyszer,
mikor elfeledkeztem az angol ellenőrzőről.
Láttam, hogy az óra előtt mindenki tanul,
akkor tudtam meg, hogy ellenőrzőt írunk.
Mikor kiosztotta a tanárnő az ellenőrző
lapokat, olyan piros lettem, mint a paprika.
Kérdezgetem a padtársamat. Észre is vette
a tanárnő, de szerencsére, nem vette el az

– Egy föciórán – mondja Miklós –, mikor
önkéntesen jelentkeztem felelni, nekem
is leblokkolt az agyam. Bátran mentemki
a térképhez, hisz készültem, mindent tudok… – Amerika éghajlata – kaptam a kérdést. Mindjárt rá is vágtam: szubtrópikus,
kontinentális… Nagyon mérges lettem,
nem jutott minden az eszembe. Négyest
kaptam. Mert aki önként jelentkezik felelni,
annak nem segít ám a tanár!
Koncz Erzsébet
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mint ahogyan Karinthy írta az elbeszélésében.
– Emlékszem – kapcsolódik a beszélgetésbe Krisztina –, mikor Attila felelt szintén
töriórán, s arra a kérdésre, ki volt Zrínyi Ilona
férje, azt válaszolta, hogy Thököly Attila. Megtörtént, egyszer sokáig beteg voltam, s nem
pótoltam be mindent. Mivel az osztályomban
két Krisztina van, s amikor a tanárnő mondta,
hogy majd Krisztina elmondja… Néz rám,
én meg tiltakozom, hogy nem én, hanem a
Polyák Krisztina. Még mindig azt remélve,
hogy nem engem szólított. Sajnos, nekem
kellett felelni… Arra is emlékszem, pedig még
ötödikben történt, hogy mikor feleltem, azt
kellett volna mondanom, hogy az emberek
kőszétválasztással foglalkoztak, én meg vízbeáztatást mondtam. A tanárnő meg is jegyezte,
hogy rosszul hallottam a súgást.
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ikor kimondják a nevét, nem
hisz a fülének, körülnéz:
hátha csoda történik, hátha
csak lidércnyomás volt, hogy az ő neve,
és most fölébred ebből az álomból. Aztán
egy csomó füzetet kap fel a padról. Míg
végigmegy a kis utcán, a padsorok közt, ezt
gondolja: Ápluszbészerámínuszbé – egyenlő
ánégyzetmínuszbénégyzet. Ezt fogja kérdezni. Biztosan ezt fogja kérdezni…”
Aki már elolvasta Karinthy Frigyes Tanár
úr kérem c. könyvét, az már tudja, hogy miről van szó. Aki még nem, annak elmondom,
hogy a rossz tanuló este elaludt a könyve
mellett, nem készült, s abban reménykedik,
a tanár majd azt kérdezi, mit tud. Felelés
közben váltig azt hajtogatja, hogy ő készült.
Persze, nem tud semmit, a tanár már új diákot hív ki felelni.
Segít a felelőnek, odaadja a szivacsot,
súg is, hogy azt higgye a tanár, hogy ő tud…
Nem is sejti, milyen nevetségessé válik...
Kivel ne történt volna már meg, hogy
hasonló helyzetbe került, mint Kartinhy
szereplője? Ki ne szégyenkezett volna már,
mert nem készült? A felelés körüli bonyodalmakról mesélnek a bácsföldváriak: a
nyolcadikos Jankov Diana, Kádár Hilda,
a hetedikes Lukács Lehel, Varga Krisztina,
Szőke Miklós és Nacsa Anasztázia.
– Mi magyarórán már olvastuk Karinthy
írását – meséli elsőként Diana –, s éppen úgy
éreztem én is magamat, mint a rossz tanuló a
táblánál. Csak ő matekból felelt, én meg föciből. Emlékszem, az egész osztály kinevette,
olyan esetlenül állt a táblánál, pedig már másik tanulót hívott ki a tanár felelni. Én is attól
féltem, hogy kinevetnek, ha valami badarságot mondok, mert valójában én sem készültem. Inkább meg se szólaltam. Emlékszem,
valami folyókat kellett volna megkeresnem
a térképen… Kínos volt. Persze, egyest kaptam. Rosszul ítéltem meg az osztálytársaimat,
mert igen sajnálkoztak rajtam…
Hilda meg töriórákon súgott, mikor a
rossz tanulók feleltek:
– A nemzeteket kellett fölsorolni – veszi
át a szót Hilda –, s azt súgtam, hogy kunok.
Tudtam én azt, hogy az nem jó, de azért
mondtam, mert ki akartam vele tolni.
Persze, a tanárnő meghallotta, s figyelmeztetett, nem szép dolog az, ha így súgok.
Egyszer meg a szarkofágokról tanultunk,
s szintén egy rossz tanuló felelt, s súgtam.
Sajnos, aki nem tud, annak nehéz súgni,
mert csak az első szótagot hallotta, értette,
meg persze, mondta is… Ne, mondjam,
nálunk is „fölzúgott az obligát nevetés”,

Vidám május elseje
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május elsejéről azt hiszem,
mindannyiunknak az erdő, a madárdal, a rügyező fák, az orgonaillat, a kirándulás, a jókedv, a vidámság jut az
eszünkbe. Hívhatjuk tavaszünnepnek is.
Ki ne tervezte volna már hetekkel előbb,
kikkel, merre megy majálisozni?
A péterrévei Samu Mihály iskolában, a
Tóth Piroska magyartanárnő és diákjai várnak rám: a nyolcadikos Sterbik László, Pecze
Anikó, Hegedűs Ágnes, Péter Krisztián,
Szabó Krisztina, a hatodikos Tóth Kornél, a
hetedikes Nagy István és Mezei Gábor.
Most a május elsejei élményekről, terveikről mesélnek.
Vidám lehet ott a társaság, ahova Laci
elviszi a hegedűjét.
– Hát igen, magammal szoktam vinni,
s este a tábortűznél kísérem a társaságot.
A kiserdőbe szoktunk menni, sátorozni.
Este jó a hangulat, énekelünk, vicceket
mesélünk…
– Még most is eszembe jutnak a szép
május elsejei kirándulások – meséli Ármin
–, amikor a szüleimmel, barátainkkal majálisoztunk. Akkor is jól éreztem magamat,
mert a sok gyerekkel jókat játszottunk, de
most már én is az osztállyal, a barátokkal
megyek. Úgy szoktuk, hogy kinézünk egy
jó tisztást, ahova kifeszítjük a hálót, s máris
kész a röplabdapálya. Esténként Laci hegedül, mi fölszabadultan énekelünk…
– Tavaly mentem először az osztálytársakkal majálisozni – kezd a mesélésbe
Anikó –, de mi, lányok nem aludtunk kint,
haza kellett mennünk. Másnap hajnalban
keltünk a barátnőmmel, hogy majd meglepjük a fiúkat. Nem sikerült, mert már
fönt voltak. Kedveskedtek nekünk, mert
nem fociztak, hanem már jóval előbb
röplabdapályát készítettek, mert tudták,
hogy mi szeretünk röplabdázni. Rostélyost
sütöttünk, nagyon jól éreztük magunkat.
Voltunk vagy tizenöten.
– Tavaly is az osztállyal majálisoztam
– veszi át a szót Ágnes –, s tényleg jó, hogy
volt röplabdapálya, mert mindannyian
szeretünk röplabdázni. Húst sütöttünk,
mindent közösen csináltunk. Sokat viccelődtünk, nevettünk… Séta közben még
őzeket is láttunk.
– Eddig a szüleimmel mentem majálisozni – kapcsolódik a beszélgetésbe

Hegedűs Ágnes

Mezei Gábor

Nagy István

Pecze Anikó

Péter Krisztián

Ricz Ármin

Sterbik László

Szabó Krisztina

Tóth Kornél

Krisztián –, de idén már az osztálytársakkal
megyek. Remélem, a szüleink megengedik,
hogy ott is aludjunk. Jó buli lesz…
– Én meg a környékbeli barátaimmal,
barátnőimmel szoktam majálisozni – teszi
hozzá Krisztina –, s idén is velük megyek.
Ott lesz a barátom is, s biztos, jól fogjuk
érezni magunkat. Általában mi, lányok
főzünk, a fiúk meg mosogatnak. Idén
három napra tervezzük a sátorozást, csak
nem tudom, a szüleink engedik-e, hogy
kint is aludjunk. Szeretünk motorozni is, s
olyan helyet választunk, ahol lehet majd
száguldozni.
– Tavaly én is a barátaimmal voltam
– veszi át a szót Kornél –, de a szüleim is
a közelben sátoroztak. Apukámék ellen

fociztunk, sajnos, ők győztek, de azért jó
volt. Mi is rostélyost sütöttünk. Nálunk is a
fiúk mosogattak.
Mi is tavaly voltunk először kint május
elsején, mégpedig az egyik haveromékkal.
Levágtuk előzőleg a füvet, elkészítettük a
terepet… Jól éreztük magunkat.
Gábor Palicson járt szüleivel.
– Arra az eseményre emlékszem még ma
is szívesen, amikor Palicson jártunk három
éve. Sárkányt eregettem, vízibicikliztem
a tavon, megnéztük az állatkertet… Igazi
népünnepély volt ott. Nagyon jól éreztem
magamat.
Kívánunk hát szép, napsütéses ünnepeket!
K. E.

KEDVENC ÉNEKESNŐM: Tarija, Turunen, Amy
Lee
KEDVENC EGYÜTTESEM: Dimmu Borgir, Kvadle
of filth, Arch Enemy, Nightwish
KEDVENC DALAIM: Going under, Deed Eyes
See No Future
KEDVENC SZÍNEM: Fekete, zöld, barna
KEDVENC ÉTELEM, ITALOM: Cola Licht,
Guarana, Sprite... Spenót, pljeskavica, húsos
burek
KEDVENC ÁLLATOM: Mindegyik állatot
imádom, mert állatorvos szeretnék lenni.
De van otthon hörcsögöm (Tutti), lemming
(Fuffi), tengerimalac (Dudi).
NA ÉS A SZERELEM? Nincs!

Eleven fényforrások

A horgászhal (1) egy fénylő szálacskát himbál
a fején, amely a horgászbot szerepét tölti be. Ezt
a „botot” csalival fölszerelve egyensúlyozza maga
előtt, és várja a zsákmányt.
A pelikánangolna (2) hatalmas állkapcsa és
tágulékony gyomra arra való, hogy több zsákmányállatot is elnyelhessen, és az élelem kitarthasson a következő étkezésig – a tenger mélye
nem bővelkedik táplálékban. Saját magánál
nagyobb testű zsákmányt is képes lenyelni.

A bárdhal (3) ezüstös pikkelyei visszatükrözik a világítószervei által kibocsátott fényt.
Éjszaka olykor feljön a víz színére, mert ott több
planktont talál.
A viperahal (4) 350 kicsiny fényforrást hordoz
a szájpadlásában, és további kis lámpasorokat a
hasán. Ily módon vonzza a garnélarákokat és a
kis halakat, amelyekből a tápláléka áll. A mélyvízi
kalmár (5) fluoreszkáló tintacsíkja fehér, nem
pedig fekete, mint általában a rokonaié.
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A tengerek mélyének koromsötétjéhez különös halak tudnak
sikeresen alkalmazkodni. 80-90%-uknak világítószerve van,
amely fényt bocsát ki.
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NEVEM: Mészáros Réka
BECENEVEM: Réka
CÍMEM, TELEFONSZÁMOM: 24430
Ada, Varga János u. sz. n.; tel.:
024/853-227, mobil: 063/7-433964
MELYIK SULIBA, OSZTÁLYBA
JÁROK? Cseh Károly Általános
Iskola, 6. c
KEDVENC TANTÁRGYAIM: Magyar
nyelv, torna, biosz, zenei nevelés
AMI NEHEZEN MEGY? Matek
KEDVENC TANÁRAIM: Máriás
Valéria, Nagypál Tibor, Tóth
Andrea, Fáy Marianna
KEDVENC OLDALAIM A JÓ
PAJTÁSBAN: Vicckupac,
Tiniturmix, Állatkirakat, Utazz
velünk
KEDVENC SZÍNÉSZEM ÉS
SZÍNÉSZNŐM: Brad Pitt, Angelina
Jolie
KEDVENC FILMJEIM: Harry Potter 1,
2, 3, 4, Fekete fehérben
MELYIK FILMBEN JÁTSZANÁM A
FŐSZEREPET? A Harry Potterben.
MIÉRT? Mert tökjó lehet varázsolni.
KEDVENC SZÍNEIM: Világoskék,
fehér
KEDVENC KÖNYVEIM: Csajok és a
csetepaték, W.I.T.H.
KEDVENC ÉNEKESEM: Sok van.
KEDVENC EGYÜTTESEIM:
Tankcsapda, Green Day, Tokio
Hotel
KEDVENC DALAIM: Schrei,
American Idiot
KEDVENC ÉTELEIM, ITALAIM: Pizza,
hamburger, Coca-Cola, Ice tea
KEDVENC ÁLLATOM: Kutya
MI A NEVE? Deni
KEDVENC TÉVÉMŰSORAIM: Balázsshow, Lisa csak egy van
KEDVEN ÉVSZAKAIM: Nyár, tél
NO ÉS A SZERELEM? Van!
KIBE ESTEM BELE? Hát az titok!

NEVEM: Újházi Adrienn
BECENEVEM: Adry, Adrika, Dri-dri, Adi
CÍMEM: 21000 Újvidék, Đorđa Magaraševića 4.
114. lakás
MELYIK SULIBA, OSZTÁLYBA JÁROK: Nikola
Tesla Általános Iskola, 55
KEDVENC TANTÁRGYAM: Matek, magyar, rajz,
angol, biológia, műszaki, zene, történelem
AMI NEHEZEN MEGY: Szerb
KEDVENC TANÁRAIM: Buzgó Melita, Bollók
Edit, Bizony Oszkár, Mészáros László, Danyi
Zsuzsanna, Gabriella, Robert Damianović
Čokić (osztályfőnök)
KEDVENC OLDALAM A JÓ PAJTÁSBAN:
Lexikon, Zenebona, Állatkirakat, Vicckupac,
Horoszkóp
KEDVENC SZÍNÉSZEM: Angelina Jolie, Brad Pitt
KEDVENC FILMEM: Titanic, Minus, 101, 102
kiskutya, Terminátor 1., 2., 3.
MELYIK FILMBEN JÁTSZANÁM A
FŐSZEREPETM: A Minusban
MIÉRT? Azért, mert cicákról szól és a Minus tud
a macskákkal beszélgetni
KEDVENC ÉVSZAKOM: Nyár
KEDVENC ÉNEKESEM: Danny Filth

A telivér benzinfaló:

Hyundai
Veloster

L
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ehet-e egy négykerekű járgányra azt
mondani, hogy: telivér? Ami ugye
bizonyos drága lófajták jelzője.
Hmmm. Na jó, döntsék el a magyar nyelv
tudorai, lehetséges-e egy gyönyörű autó
telivér. Bízzuk rájuk ennek eldöntését.
(Bár a mai autós rovatnak például bátran
ezt a címet is adhattuk volna:
Űrhajó, űrlény vagy mi a csoda? Mert
belülről is inkább egy űrhajóban érzi magát
a sofőr.)
Ám hagyjuk a sok elmélkedést, lásssuk a
részleteket!
Mai hősünk neve két szóból áll. Hyundai
Veloster. Koreában gyártják. Persze abban a
jobbik Koreában, mert ebből az országból
– talán már hallottad – kettő is
van... (Annak a másiknak lakói
egyelőre még biciklin járnak, már
akinek egyáltalán telik a két vaskerekűre.)
A Veloster elölről szemlélve
többé-kevésbé
szokványos
kupénak, azaz amolyan sportautónak néz ki. Naná, méghozzá a
látványosabbik fajtából, tenyérnyi
széles sárvédőívekkel, hatalmas
kerekekkel és jellegzetes, divatos
hűtőráccsal.
A hátsó fele azonban egész szokatlan. A hátsó ajtó és a tető üvegezett felületei egybeolvadnak, oldalt viszont az ajtók mögött hiába
keresünk átlátszó felületeket.

A legmeglepőbb részlet azonban
a két hátsó lámpa. A függőleges ékalakot formázó, két háromszögletű
felületből álló formák egy elégedetlen marslakó arckifejezését kölcsönzik az autó hátsó felének!
A Hyundai Veloster nem pirinyó
fűnyírómotorral száguld az országutakon. Az orrába egy 2000 köbcentis (kérdezd meg aput, ez mit jelent a
gyakorlatban) négyhengeres benzinmotor került, méghozzá ötsebességes automata váltóval párosítva.
Mindez kb. 300 lóerőt biztosít a
tűzpiros „űrlénynek”. És óránként úgy
250 kilométeres sebességet.
Beleülnél?

Johhny Depp,
az ezerarcú sztár

– Felcsaptál kalóznak. Errol Flynn után te lettél a halálfejes lobogóval hajókázó gályák kapitánya...
– Meglehet, hogy nem fogod elhinni, de eredetileg el
sem akartam vállalni a kalandfilmes szereplést. Akkor érzem
jól magam, ha rendhagyó figurát alakíthatok. Jó ideig arról
voltam ismert, hogy előszeretettel mutattam be sötét, baljóslatú fickókat. Nem tudom, mi ennek az oka, talán önpusztító fiatalkori viselkedésem hozta mindezt magával... akkor,
valamikor nagyon régen. Ma Dél-Franciaországban van az
otthonom, Hollywoodban a munkahelyem.
– Muzsikálás?
– Ah... elmúlott. Énekhangom leginkább egy megkínzott
varjú hangjára hasonlított. Igaz, 1995-ben három barátommal megalapítottuk a „P” nevű csoportot, albumokat is
kiadtunk...
– Olvastam valahol, hogy nem szereted a bohócokat.
– Így igaz. Páni félelmet érzek a bohócoktól – gyermekkorom óta. Irtózom még John Wayne-től, a porszívózás
hangjától és a saját mozifilmjeimtől, mert valahányszor csak
meglátom magam a vásznon, mindig úgy érzem, szakmát
kellene változtatnom...
Ezt meg ne tedd, Johnny, mert nagyon szeretünk!
B. Z.
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– Mondj el gyorsan magadról mindent, ami a
legfontosabb:
– Nos... teljes nevem: John Christofher Depp. Születtem Owensboroban, Kentucky szövetségi államban,
méghozzá 1963. június 8-án. A többi nem érdekes. Nem
vagyok mozisztár. Clark Gable, Humphrey Bigart és
Robert Mitchum azok voltak. Én csak egy fura melóval
rendelkező srác vagyok. Pénzért megjátszom magam és
hazudozok. Tényleg különös foglalkozás, de volt ennél is
furcsább munkám. Például, amikor telefonon keresztül
próbáltam tollakat árulni. Szerencsére az már jó régen
volt, mert egyáltalán nem voltam jó benne. Szóval – én
normális életet akarok élni. Tudod, szégyenlős vagyok,
egy kissé paranoiás is. Utálom a hírnevet. Tulajdonképpen fogalmam sincs, ki híres és ki nem. Azt se tudom, ki
gazdag, ki szegény, ki sikeres és ki nem. Senkiről nem
tudok semmit és ez tök jó! Már húsz esztendeje vagyok
ebben a szakmában. Egy ideig A-listás sztár vagy, majd
néhány hónapig, évig nem, majd ismét felfedeznek. Az
út néha göröngyös, néha meg sima, mint a tükör. Nekem teljesen mindegy, mert annyi a dolgom, hogy nem látok
ki belőle. Elvégzem a dolgom, és kész...
– A múltadról:
– Hm... muzsikáltam, be is börtönöztek, rossz srác voltam
sokáig. De aztán megszületett a lányom, és egy csapásra lecsendesedett minden. Amióta a feleségem, Vanessa Paradis
a karjaiban tartja Lily-Rose-t, megbékéltem a világgal. Persze még nem vagyok hintaszékben üldögélő, pocakos bácsi.
Nagy-nagy szerencsémre összefutottam Nicolas Cage-zsel,
aki bevezetett a filmgyárba. Ő terelt a színész pályára. De
erről én sohasem álmodoztam. Megbújtam hazám egy-egy
nagyvárosában: búslakodtam, szomorkodtam s azt hittem,
hogy én nem vagyok erre a világra való ember.
– Érdekes a filmográfiád.
– Íme: Ollókezű Edward (1990), Arizonai álmodozók
(1993), Ed Wood (1994), Don Juan DeMarco (1995), Halott
ember (1996), Fedőneve: Donnie Brasco (1997), Félelem
és rettegés Las Vegasban (1998), A kilencedik kapu, Az
Álmosvölgy legendája (1999), Csokoládé (2000), A Karibtenger kalózai – A fekete gyöngy átka (2003), Én, Pán Péter,
A titkos ablak (2004), Charlie és a csokigyár (2005) és a legújabb A Karib-tenger kalózai – A holtak kincse...

Jó Pajtás

Sokat hallunk, olvasunk
mostanság róla – DélFranciaország az otthona,
Hollywood a munkahelye

Telefonálj
drót nélkül!
Ma nem divatos mobiltelefonokról
lesz szó.
– Hát akkor miről? – kíváncsiskodsz
bizonyára.
A hagyományos, azaz a vezetékes
telefonálásról. Annak is egy korszerű,
kényelmes változatáról.

M
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ondd, van-e idegesítőbb odahaza, mint amikor a telefonkagyló spirálos vezetéke elkezd gubancolódni? Aztán
van még egy bibi: oda kell ülnöd a készülék mellé, mert
mindössze annyit távolodhatsz el tőle, amennyi a zsinór hossza.
Vagyis a szobában jelen levők füle hallatára kell lebonyolítanod a
beszélgetést. Ami néha kényelmetlen.
Ám ha ún. drótnélküli (szebbik nevén: vezeték nélküli) telefonotok van, akkor csak leemeled az alapegységről (azaz magáról a
telefonkészülékről, amit bázisállomásnak is neveznek) a kagylót
(szabályosan mondva: kézibeszélőt), betelepedsz vele a saját szobádba, és felhívhatod a barátod/barátnőt egy kiadós traccspartira.
A képeinken bemutatott drótnélküli telefonoknak van még néhány jó tulajdonsága. Felsorolunk néhányat:

* Hatótávolságuk beépített helyen 50-100 méter, így akár az első
szomszédhoz is átviheted a kézibeszélőt, és onnan telefonálhatsz.
Vagy ott is megcsörren, ha téged keresnek.
* Kijelzi a hívó fél számát, tehát előre tudod, ki keres.
* Ha nem vagy otthon, megmutatja, időközben ki szeretett volna
telefonálni neked.
* Memóriájában 10-100 hely van, ennyi telefonszámot tudsz
bele táplálni.
* Mint a mobiloknál, itt is különböző csengőhangok állnak rendelkezésedre.
* A jobbak ébreszteni is tudnak.
* Mutatják a pontos időt.
* Egyes drótnélküli készülékeknél ingyenes a beszélgetés a
bázisállomás és a kézibeszélő közt. Vagyis anyu átszólhat neked a
szomszédhoz, hogy gyere már haza, vár a vacsora.
Stb, stb.
S most jól nézd meg a képeket, és válassz magadnak egy menő
drótnélkülit. Érthető: nem lehet csak úgy, ehhez nagyon jó bizonyítvány kell az év végére!

Ez állati!
Avagy a képtelen természet

A gólya
A gólya egy madár, két gólya két madár. Két
gólya és három csirkefogó, az öt jómadár. A
döglött gólya már nem madár, mert nem tud
repülni. De azért a repülő még nem madár,
ha tud is repülni.

A

gólya külalakját a hosszúság jellemzi: hosszú a csőre, hosszú a
lába és igen hosszú a nyaka.
A gólya a meleget szereti, azért a sarkvidékeken csak akkor fordul elő, ha odaviszik, a maga jószántából csupán a mérsékelt
öv területére jön a meleg vidékről nyaralni. Ősszel azután elrepül
tőlünk ismét dél felé, amiről azt mondják, hogy „költözködik”. Ez
pedig nem igaz, mert nem visz magával semmit, tehát nem költözködik; hanem csak elmegy, de hát a nép ajka azért csak úgy mondja,
hogy költözködik. Nyugodjunk bele és örüljünk neki, hogy nem
mindjárt úgy mondja: hurcolkodik. Tavasszal aztán újra visszajön.
A gólya csak kívül szép madár, de a lelke randa, mert békát, gyíkot, kígyót és más efféle undorító szemetet eszik, ezáltal túltesz még az olyan
disznón is, aki nem halássza ki a tányér szélére a hagymadarabokat. A
békával és kígyóval szemben a bolond gólya nem szereti a filét tükörtojással, sem a palacsintát, sem a befőttet, sőt, ha egy gólya csőrébe
befőttet tömnek, azt kiköpi.
Gólyának nevezik még a gólyamadáron kívül az elsőéves tanulókat
is; hogy miért, azt a tudománynak még nem sikerült megállapítania. A
gólyáról azt állítják, hogy ő hozza a gyereket. Sokan manapság is ezt

állítják, ezért amikor valaki gólyát lát, és nem akar gyereket, egyszerűen
lelövi. Ezért csökken hazánkban a gólyák populációja.
A gólyának az az érdekes szokása, hogy egy lábra állva fejét a szárnya
alá dugja, és így alszik. Ez igen nehéz feladat, már többen próbálták utána
csinálni, de még senkinek sem sikerült. Legtöbbre vitte a kísérletezés terén
egy Lipótpusztai férfi: ő egy lábon (magyarosan féllábon) állva, hosszabb
ideig tartotta szemét lehunyva, de az orvosok azt hitték, hogy szimuláns,
azaz ha le is van a szeme hunyva, csak tetteti, hogy alszik. A fejét persze a
szárnya alá dugni ő sem tudja, ami miatt eleget dühöngött, de hát hiába.
A gólya fészkét a falusi házak kéményére rakja, s oda hordja fiókáinak
a kirántott békákat – ugyanis az állat a mocsárból kirántotta őket. Megható látvány, amint a gólya repül, és hosszú, kemény csőrében egy eleven béka evickél. Ezt az idillt már számos természetbúvár megfigyelte, s
éppen ez szolgált alapul a XVI. Természettudományi kongresszus azon
határozatához, mely szerint békának lenni lehetőleg még rosszabb, mint
gólyának születni.
Nagy Lajos Képtelen természetrajz című könyve nyomán

Ő is lehet a kedvenced!

E

z az egyetlen mifelénk is honos teknősfajta. Szinte egész Európában elterjedt,
de mindenhol szigorúan védett.
Európán kívül sehol sem őshonos (kivéve
Ázsia nyugati és Afrika északi felét, ahol még
előfordulhatnak), így nem is csoda, hogy sok
nyelvben európai tavi teknősnek nevezik.

Leginkább kisebb tavakban, csatornákban
található, ahol nyugodt a víz és sűrű növényzetet talál. Nagyon könnyű felismerni, mivel a
bőrét sárga vagy aranysárga színű pöttyök díszítik, de bőrének alapszíne és a páncélja sötét.
A páncélja ritkán nagyobb egy tenyérnél.
Egyáltalán nem igényes állat. Mivel a nálunk
előforduló hideg (igaz, egyre ritkábban...) teleket is kibírja, így kint is tarthatjuk. Tehát télen is,
ha legalább 1 méter mély a vize.
De ha lakásban tartjuk, akkor sem igényel
vízfűtést, mivel 15°C-on is nagyon jól érzi
magát. Számára a legideálisabb hőmérséklet
18-25°C között van, de a fiatalabbakat 20-25°C
között érdemes tartani.
Elsősorban állati eredetű táplálékot fogyaszt, de néha azért a növényeket is megcsi-

pegeti. A mocsári teknős a nap nagy részét a
vízben tölti, csak nagyon ritkán jön ki a partra.
Akkor is vagy napozik (de a legkisebb neszre
beveti magát a vízbe), vagy csak azért jön ki,
hogy lerakja a tojásait.
Honfoglaló őseink előszeretettel fogyasztottak teknőshúst, így a mocsári teknőst is megették. Számuk azonban nem emiatt és nem
akkor fogyatkozott meg úgy, hogy mára alig
találunk egy-egy vadon élő példányt. Ebben
inkább a mai ember a hibás, aki szinte a nullával tette egyenlővé az élőhelyét. Ma már odáig
jutottunk, hogy lassan több ékszerteknős él a
szabadban, mint az őshonos mocsári teknős...
Akit érdekel a biológia, íma a mocsári teknős latin neve is: Emys orbicularis.
(Olvasd el még a 3. oldalt!)
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A mocsári teknős

1519-ben, 488 éve történt:

67 éves korában meghalt
Leonardo Da Vinci
Egyetemes zseni, aki egyszemélyben volt festő, szobrász,
grafikus, építész, mérnök és természettudós

V

inciben született, édesapja, Ser Piero a
városka jegyzőjeként dolgozott, édesanyja, Caterina fiatal parasztlány volt a
városka egyik előkelő családjának szolgálatában.
A fiatal Leonardo alapfokú iskoláit szülővárosában végezte. 1469-ben Firenzébe utazott,
ahol belépett Andrea del Verrocchio festő műtermébe gyakornoknak. A festő műhelye afféle
„művésziskolaként” is szolgált.
Tanítómestere mellett elsajátította a vonalas
rajz (tulajdonképpen technikai vázlatkészítés), a
festészet és a szobrászat alapvető technikáit.
1473-re datálható első, teljes bizonyossággal
neki tulajdonítható rajza is, amely az Arno folyó
völgyét ábrázolja.

Az iú festő egyre sikeresebb, híre egyre
növekszik, így 1482-ben meghívást kapott,
hogy ő készítse el Milánóban a Francesco Sforza
tiszteletére emelendő hatalmas lovasszobrot. A
munkát sosem fejezte be, csak a hatalmas agyag
modell készült el.
Évekig elhalmozták megrendelésekkel:
ezek közül a legjelentősebb a Santa Maria delle
Grazie-kolostorban megfestett freskója, az Utolsó vacsora, amellyel 1498-ban készül el.
1500 márciusában rövid időre Velencébe
utazott (de még abban az évben visszatért Firenzébe), ahol 1502-ben Cesare Borgia szolgálatába
állt, és követte őt annak romagnai hadjáratába.
Ebből az időszakból származtak közismert erődítmény- illetve hadigépezet-vázlatai.
1503-ban Firenzében elkezdte megfesteni
remekművét, a Mona Lisát. A munka egészen

1506-ig húzódott, a hagyomány szerint a
hároméves alkotómunkából két évet vett el
Mona Lisa híres mosolyának megalkotása.
Leonardo ugyanis ennyit tépelődött a mosoly
kialakításán.
1513-ban Rómába utazott, ahol X. Leó pápa
megbízásából matematikai-természettudományi tanulmányokat folytatott, eközben 1514-ben
alapos tanulmányokat készített a Róma környéki
mocsarak kiszárítására, ezekből azonban semmi
sem valósult meg. Rómában három évet töltött.
1517-ben a Milánót meghódító francia király
meghívta udvarába. Leonardo elfogadta a meghívást, és az Amboise melletti Cloux-ba költözött.
Két évet töltött itt, 1519-ben megbetegedett és
meghalt. Örökségét tanítványára és barátjára, a
festő Melzire hagyta.

• Ezen a napon történt • Ezen a napon történt • Ezen a napon történt •
ÁPRILIS 26.
Ma Ervin, Marcell, Mária,
Berengár, Tihamér napja
van.

1899 (108 éve történt)
Megszületett Walter Lantz amerikai rajzfilmkészítő, Woody Woodpecker, azaz
Harkály Peti mesefigura megalkotója.

1986 (21 éve történt)
Csernobilban (Szovjetunió) atomkatasztrófa történt, amikor felrobbant
az egyik atomreaktor.
1900 (107 éve történt)

Április 28.
Ma Valéria, Pál, Patrik, Patrícia,
Teodóra, Vitális, Bulcsú napja
van.
1131 (876 éve történt)
Székesfehérváron királlyá koronázták
II. (Vak) Bélát, akit 1115-ben – Könyves
Kálmán király parancsára – apjával
együtt vakítottak meg, hogy uralkodásra alkalmatlanná tegyék.
1974 (33 éve történt)
Madridban (Spanyolország) megszületett Penélope Cruz színésznő.
1916 (91 éve történt)
Megszületett Ferruccio Lamborghini
olasz autógyáros.

Megszületett
Charles
Richter
amerikai földrengéskutató, akiről
elnevezték a földrengések mérésére
szolgáló skálát.
ÁPRILIS 27.
Ma Zita, Tas, Péter, Marianna,
Anasztáz napja van.
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1791 (216 éve történt)
Megszületett Samuel Finley Breese
Morse amerikai feltaláló, aki az elektromágneses távíró megszerkesztésével új korszakot nyitott a hírközlés
technikájában.
1521 (486 éve történt)
A Fülöp-szigeteken a bennszülöttek
megölték Fernao de Magalhaes
(Magellán) spanyol szolgálatban álló
portugál tengerészt.
1896 (111 éve történt)
Megszületett
Wallace
Hume
Carothers amerikai vegyész, a nejlon
feltalálója.

1945 (62 éve történt)
Adolf Hitler öngyilkosságot követett
el. Egy héttel később Németország
feltétel nélkül megadta magát.
1777 (230 éve történt)
Megszületett Carl Friedrich Gauss
német matematikus, fizikus és csillagász.
1870 (137 éve történt)
Megszületett Lehár Ferenc magyar
zeneszerző, karmester, az operett
egyik legkitűnőbb képviselője.
1883 (124 éve történt)
Megszületett Jaroslav Hašek cseh
regényíró, elbeszélő (Švejk, a derék
katona).

1789 (218 éve történt)
George Washington az Amerikai
Egyesült Államok első elnöke lett.

MÁJUS 1.
Ma Fülöp, Jakab, József, Bánk,
Benedek, Zsigmond, Berta, Fédra,
Gyopárka, Leontina napja van.
A MUNKA ÜNNEPE
1620 (387 éve történt)
Megszületett Zrínyi Miklós gróf, horvát bán, aki korának leggazdagabb
magyar főura, költő és nemzetközi
politikus volt.
1900 (107 éve történt)
Meghalt Munkácsy (eredetileg: Lieb)
Mihály festőművész.

ÁPRILIS 29.
Ma Péter, Antónia, Katalin, Hugó,
Róbert, Tihamér napja van.
1913 (94 éve történt)
Gideon Sundback of Hoboken szabadalmaztatta a cipzárt.
ÁPRILIS 30.
Ma Katalin, Kitti, Ildikó, Ajtony,
Karina, Tivadar, Zsófia, Marianna,
Piusz, Hilda napja van.

Zrínyi
Miklós

George
Washington

MÁJUS 2.
Ma Zsigmond, Ráhel, Atanáz,
Borisz napja van.
997 (1010 éve történt)
Meghalt Géza fejedelem.

A tavasz!

Húsvét napján
Gondolom, a téma már mindenkinek unalmas, főleg ilyentájt. Gyermekként
átélni mégis nagyon jó volt, de történt valami, ami örökre megváltoztatta az
életem.
Öt- vagy hatéves lehettem, mikor ez történt. Húsvét előtt egy nappal mentem a mamához és a kereszttestvéremékhez fészket csinálni, hogy a nyuszi oda
tojhassa a sok-sok ajándékot. Már nagyon vártam a nyúl látogatását.
Azt hittem, hogy a nyúl egy óriási ember, kinek hatalmas szíve van, és ezért
minden gyereknek ad valamit, mintha gazdag lenne, és nem tudna mit kezdeni
az ajándékokkal, amik a hasában nőnek. Ezt a hitemet sokáig pátyolgattam, és
egy perc alatt sárba tiporták.
Húsvét napján az ajándékkosár az ajtó előtt állt. Édesanyám lopózkodott
mellé, és csúsztatta be a sok-sok ajándékot. Ő nem látott engem, de én őt igen!
Először azt gondoltam, hogy a nyúl elkésett, és csak odaadta anyámnak az ajándékokat, mert sietett a többi gyerekhez. De testvérem felvilágosított.
Hosszú idő után megmondták az igazságot, hogy ünnepekkor a szüleink
vesznek nekünk ajándékot, s ez mindkét alkalomra érvényes, a karácsonyra és
a húsvétra is egyaránt.
Kocsis Réka, 6. osztály
Petőfi Sándor iskola, Doroszló

Kertünkben rügyezik a hortenzia,
szára közé elbújt a szerény ibolya.
Bogárka mászkál, Rozi kapkod érte,
de elhibázza, csak lesi, még nem olyan fürge.
A szomszéd diófájára költözött egy rigó,
trillázva csicsergi: Tavasz van, halihó!
Galambok turbékolnak, reggel erre ébredünk,
fogócskáznak a kiskutyák, megzizzen a zsenge fű.
Tavaszi fuvallat fújja odébb a bárányfelhőt,
lengedez a sárga, gyönyörű aranyeső.
Gyerekek futkároznak, virágcsokrot szednek:
százszorszép-, kutyatejkoszorúkat kötnek.
Nyílik a csillagvirág, egy néni szed belőle,
piacra viszi, hátha ott elkelne.
Bimbózik a tulipán, lepke suhan rajta,
vajon milyen lesz: piros vagy tarka?
Fehérlik a szellőrózsa, szirmai után
Jani kapkod, a nagy kandúrmacskám.
Előbújnak rózsaszín virágai a cseresznyefának,
zamatos gyümölcs lesz belőlük ízletes kalácsba.
Zöldesbarna ruhába öltözött a határ,
búzamagot keres a sok éhes madár.
Traktorzúgás hallatszik, ekét húz maga után,
jön még egy Belarus, s várja, ültethet-e már?
Nini, egy nyuszi ugrál, gyenge herelevelet talál,
őzike szökdécsel, két gidája szaladgál.
Mérges a földműves, hörcsögtúrást lát,
Kiöntené vízzel, de a hörcsög rágcsálja az árpát
a föld másik végén, jót nevet a paraszton:
„Az ilyen szép alkalmat el nem szalasztom!”

Majlát Edit, 5. osztály
Csáki Lajos iskola, Topolya

Itt a tavasz
Egyik reggel iskolába menet észrevettem, hogy megérkezett a tavasz.
Elhatároztam, délután teszek egy nagy sétát. Így máris boldogabb lett a napom. Hamarosan vége lett az utolsó órának. Otthon bejelentettem anyunak,
hogy sétálni fogok. Hipp-hopp, elvégeztem a házimunkát, átöltöztem és útra
keltem. Mentem, mendegéltem, és felfedeztem, milyen szép a természet. A fák
sűrű lombjai csupa színes virággal voltak borítva. És a madárcsicsergés is olyan
gyönyörű, mintha több száz fuvola játszaná. A bokrok és füvek mindannyian
zöld ruhát öltöttek. Lassan a rétre értem. Megálltam, és ámulva néztem szét.
A virágok, olyan szépek voltak, mint a mesében, szinte meg akartak szólalni.
Aztán vidám, játszadozó gyereket láttam, ahogy a virágok közt hemperegnek.
Elkezdett sötétedni. Haza kellett indulnom.
Amint hazaértem, elmeséltem a szüleimnek, milyen szép élményben volt
részem. Elhatároztam, a sétát másnap is meg fogom tenni.
Homolya Lúcia, 6. osztály
Tömörkény István, Tornyos

Mozdulatok.
Csorba
István
törökfalui
tanuló rajza
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A tavasz, az újjáéledés időszaka még a nagyváros magas épületei között is
észrevehető. A hatodik emeleten lévő lakásunk előtt magasodó nyárfa kihajtotta leveleit, ágait különböző madarak népesítették be, amelyek hangos csivitelésükkel elnyomják a város zaját. Mégis, a tavaszt otthon szeretem élvezni, az én
kis szülővárosomban, s így péntek reggel anyám, nővérem és én hazautaztunk.
Az udvarunkat ilyenkor zsenge, selymes fűszőnyeg borítja, melyben itt-ott
megbújik néhány pénzecske és vadibolya bokrocska. A több évtizedes körtefák
virágba borulnak, olyanok, mint egy-egy menyasszonyi csokor. A szorgalmas
méhek halk zümmögéssel rajongják körül és gyűjtik a nektárt. Az ágak között
fészek rejlik, amelyben boldogan ül egy gerlice. A virágoskertben szebbnél
szebb színű jácintok árasztják bódító illatukat. A nárciszok büszkén hajladoznak
a langyos szellőben.
– Hű, milyen szépek ezek a virágok! – mondta örömmel anyám, mikor
beléptünk a kapun. – Csak egy kicsit gazos a kert, majd később, ha lesz időm,
kigyomláljuk.
Egyszerre csak halk mekegésre lettem figyelmes. Odamentem az udvar elkerített részéhez, s megpillantottam az anyakecskét, mellette két kis gidácskával.
– Az éjjel jöttek a világra, még gyengék. Nézzétek hogy reszket a lábacskájuk, de fel kell állniuk, másképp nem tudnak táplálkozni! – mondta apám.
Örültem a kis gidáknak, a virágzó fáknak, a friss fűillatnak, s elhatároztam,
hogy anyámnak is örömet szerzek, és megkapálom a virágoskertet. El is végeztem a munkát. Elégedetten mentem ki a rétre, ahol már várt rám a gyermeksereg. Először a békákat lestük a sekély mocsaras vízben, majd papírsárkányt
eregettünk. Ezután meghívtam a barátaimat hozzánk, megmutatni a gidákat.
Elszorult a torkom, mikor a virágágyások mellett haladtunk el. A gyönyörű
jácintok nagy része a földön feküdt, s már el is fonnyadt.
– Jaj nekem! – kiáltottam.
– Mi történt? – kérdezték barátaim.
Elmondtam nekik, hogy mit csináltam.
– Bizonyára megsértettem a kapával a föld alatti szárukat. Szegény anyám
szíve megszakad, ha meglátja, hogy mi történt a büszkeségeivel! – mondtam
szomorúan. – Hogy lehetne jóvá tenni a bajt? – töprengtem. – Mondjátok, van-e
itt a közelben egy virágüzlet! – jutott eszembe az ötlet. Már mentem is az eddig
gyűjtögetett zsebpénzemért.
Az egész társaság követett a virágüzletbe. Annyi cserép jácintot vásároltam,
ahányat tönkretettem. A növényeket nagy óvatosan kiszedtük az edénykékből,
és az előzőek helyére ültettük, utána meglocsoltuk őket. Alighogy készen lettünk a munkával, jött anyám.
– Nahát! Ki tisztította ki ilyen szépen ezt a kertet? – kérdezte elismerőn.
– Mi! – válaszoltuk savanyúan.
– Milyen szépek ezek a jácintok! Mihelyt nincs köztük a gaz, nagyobbnak
tűnnek. S a színük is jobban kifejezésre jut. Mintha több kék lett volna, mikor
megérkeztünk, pedig most látom, több a rózsaszínű és a fehér – mondta
ragyogva anyám, s veteményeskert felé vette útját. Mi cinkosan összemosolyogtunk.
Szeretem a tavaszt, mert ébred a természet, és mintha az én lelkem is újjá
éledne. Valami bizsergést érzek a szívemben, amely a természetbe hív. Jobban
szeretem, mint a nyarat színpompája miatt, s mert meleg van, de nincs szúnyog.
Kovács Alekszander, 5. osztály
Petőfi Sándor iskola, Újvidék

Tavasz van

Nézem az utat

A szennyezett folyó meséje

Emlékszem, mikor óvodás voltam, a szomszédunkban egy velem egyidős
fiú élt szüleivel. Kornélnak hívták. Anyukája sokat vendégeskedett nálunk, s
mi is náluk. Mikor észrevettem, hogy édesanyám unatkozik, megkértem, hívja
át Kornélékat. Anyu mindig boldogan megtette. Ilyenkor én örültem igazán,
hiszen anyjával Kornél is átjött hozzánk.
Mikor óvodába indultam, minden reggel beszóltam neki, s együtt mentünk
az angyalkertbe. Egyszer az ő anyukája, máskor az enyém kísért el bennünket
az úton. Mi végigkacagtuk az egész utcát. Mikor csoportmunka folyt az oviban,
mindig vele szerettem volna ülni. Amikor Kornél a többi fiúval játszott, én
leültem egy székre, s csak őt néztem, ahelyett, hogy barátnőimmel babáztam
volna. Néha ő is rámtekintett. Ekkor elfordítottam a fejem, hogy ne vegye észre,
mennyire bámulom őt. Ha az udvaron, vagy a teremben odament hozzá egy
lány, menten odafutottam, s félrerántottam Kornélt, s máris játszani hívtam.
Mindketten nagyon szerettünk rajzolni, sokszor festettünk egymásnak képet.
Délutánonként mindig együtt labdáztunk.
Két teljes évig tartott ez a boldogság.
Ovi után alig vártam az iskola kezdetét.
– Egy osztályba fogunk járni. Kornél lesz a padtársam – tervezgettem
titokban.
Augusztus végén apu bejelentette, megyünk táskát vásárolni. Örömömben
futottam át Kornélékhoz, hogy elújságoljam a jó hírt. Siettem, de a kapujuk
zárva volt.
– Biztos elmentek valakihez vendégségbe – gondoltam, s máris igyekeztem
haza.
Otthon elmondtam anyunak, hogy Kornélék nincsenek odahaza. Anyu az
ölébe ültetett, s beszélni kezdett:
– Kornélék nem vendégségbe mentek.
– Hát hova? – érdeklődtem meglepetten.
– Tegnap beszéltem Kornél anyukájával, s ő mesélte, hogy elköltöznek.
– De miért? – kezdtem el pityeregni.
– Mert meghalt egyik hozzátartozójuk, s ők lettek az örökösei. Ezért új házba
költöztek.
– Na és ezzel a házzal mi lesz? – kérdeztem sírva.
– Majd jönnek új lakók.
– És velemi mi lesz? – zokogtam keservesen.
– Találsz majd új barátokat. Egyébként ezt a levelet Kornél neked küldi
– nyúlt bele anyu a zsebébe.
Kezembe vettem a papirost. Szétnyitottam. Egy nagy piros szív volt rajta,
körülötte sok kis virág ékeskedett.
Ezt a rajzot azóta is az íróasztalom fiókjában őrzöm. Néha még most is kiállok a kapuba, nézem az utat, s titkon még most is remélem, hogy megjelenik
Kornél a kanyargós, szűk utcában.
Szerda Klára, 7. osztály
Petőfi Sándor iskola, Óbecse

Kellemes langyos szellő cirógatta arcom, és elhatároztam, hogy megnézem
a két nagy áradást is megszenvedett öreg Tiszánkat.
A vén folyó a medrében nyújtózkodott, és csendesen kóstolgatta a partot.
Egy farönkre telepedtem, és gyönyörködtem a lenyugvó nap utolsó sugaraiban
fürdőző hullámok játékában. Néma csend ölelt körül. Hirtelen egy sóhajtás fodrozta meg a folyó felszínét. Mélyről jövő, szomorú susogás vett körül.
– Kifáradtam, nagyon kifáradtam... – suttogta a folyó.
Nyugodt felszíne feltajtékzott, szennyes hab borította be, és undorodva
üres flakonokat, üvegeket lökött ki a partra.
– Emlékszem, fiatalabb koromban, úgy száz-százötven éve fiatal menyecskék
merítettek vizemből a vasárnapi ebédhez. Azt mesélték, hogy az igazi tyúkhúsleves alapja a tiszai víz. A halászok is dicsértek, mert halaimból a legízletesebb
halászlét főzték. Partjaim finomszemcsés homokkal voltak terítve. Az emberek
lovaskocsikkal jöttek, és bányászták ki medremből ezt a fontos építőanyagot.
Vizemben halak ezrei ficánkoltak: pontyok, kárászok, vörös szárnyú keszegek.
és, amikor kivirágoztam, kérészek milliói repdestek felettem!
Hol vannak már ezek a boldog idők? A gyárak megmérgeztek szennyvizükkel, gátakat emeltek rajtam, és lelassították folyásomat. Partjaim eliszaposodtak, békalencse úszott felszínemen, a halak fuldokoltak bennem. A lelkiismeretlen emberek alattomosan ciánnal gyilkoltak. Halak ezreinek elpusztult tetemét
hordoztam hátamon. Elsirattam őket. Kagylók halott csonthéjával terítettem be
partjaimat, hogy figyelmeztesselek: ember, vigyázz rám!
Én bölcs és öreg vagyok. Tudom, megbántad, amit velem tettél. Látod,
békülékeny vagyok: ismét megterítettem partjaimat homokkal, ismét horgászhatsz bennem, tele vagyok ízes halakkal. Kapsz még egy esélyt! Nagyon vigyázz
rám!... – susogta a vén folyó.
A varázslat megszűnt, a nap még egy utolsót intett és lebukott a látóhatár
mögé. Én is csendesen, elgondolkodva hazaballagtam.
Oláh Zsuzsanna, 5. osztály
Cseh Károly iskola, Ada

Különös álmom volt
Egyik éjszaka valami nagyon furcsát álmodtam. Álmomban én mentettem
meg a világot!
Nem emlékszem rá pontosan, hogyan kezdődött, csak azt láttam, hogy mindenki pánikszerűen rohangál, mert ha nem történik valami csoda, akkor a Föld
bármelyik pillanatban megsemmisülhet a globális felmelegedés miatt. A tudósok
tanácskoztak, mert azt tudták, hogy az egyik bolygón van egy kristály, s ha azt
elhoznánk a Földre, akkor a kristály az összes szennyeződést magába szívná, és a
bolygónk megmenekülne. Csak azon az idegen helyen még nem járt emberi lény,
és nem biztos, hogy aki odamegy, élve visszakerül. A félelmet szinte tapintani lehetett, senki sem tudta, mi fog pontosan történni, de azt érezték az emberek, hogy
senki sem éli majd túl a katasztrófát. A városokban megállt az élet, üresek voltak
a játszóterek, az emberek nem mentek dolgozni, a szülők gyermekeiket ölelték,
és keservesen sírtak. Mindenki tétlenül várta a világ végét. Ekkor a sok szomorú,
kétségbeesett arc láttán határoztam el, hogy én megmentem a világot. A következő pillanatban már szkafander volt rajtam: az űrhajóban ültem, és repültem a
titokzatos bolygó felé. A planétán irtózatos hőség uralkodott, a torkom kiszáradt,
nem kaptam levegőt, a szemem lassan kezdett lecsukódni, de ekkor megláttam a
kristályt. Sikerült az űrjárműbe tennem, fordultam is vissza, láttam a Földet és azt
is, hogy izzik és mindjárt felrobban. A következő kép már egy kórházi terem volt.
Mosolygós arcokat láttam magam körül, és hallottam, amint mondják.
– Megcsináltad!
Ekkor felébredtem.
Nem tudom, mi a jelentése az álmomnak, talán arra figyelmeztet, ha én és
mindenki egy kicsit odafigyelnénk környezetünkre, akkor ez az álom nem válik
valósággá!
Pavlović Dániel, 8. osztály
Thurzó Lajos iskola, Zenta
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Tavasszal
Tavasszal édes a levegő,
Tele van virágillattal.
Az égen a bárányfelhők
Beszélgetnek a napsugarakkal.
A fákon a meleg napsugár
Vidáman táncot jár.
Amikor már minden zöld,
Virágok nyílnak mindenhol.
Hal. Aleksić Luna szabadkai tanuló munkája

Pintér Bertalan, 5. osztály
Kis Ferenc iskola, Szilágyi

Kedves Pajtások!
Érdekes, napról napra furcsább vagyok. Nem tudom, mások észrevették-e,
de én egyre csúnyábbnak látom magam. Egy héttel ezelőtt még olyan voltam,
mint egy átlagos tizenhárom éves lány.
És most? A szemem kidülledt, a szempillám kunkori lett, a szemöldököm
bozontos. Pedig nekem születésem óta rendes volt a szemem. Az orrom elgörbült, alig látok tőle! Az orrom körül szeplők sorakoznak. Sorakoznak? Tele van az
arcom velük! A szám pedig akkora, olyan széles, hogy nem merem kinyitni, mert
félek, hogy véletlenül valamit bekapok. A fülem? Az is borzasztó, úgy megnyúlt,
mint az elefánté! Pedig ezelőtt arányos volt, de most meg meg se merem nézni a
tükörben. A hajam fájdalmas látvány, mivel annyira kócos, mintha évek óta nem
fésültem volna. Kb. egy héttel ezelőtt minden rendben volt vele. Dús és hosszú
hajamat könnyű volt fésülni, most szinte elvész benne a fésű. Ha legalább a
fejem formája különleges lenne. Különlegesnek különleges, de cseppet sem
átlagos. Úgy néz ki, mint egy görögdinnye. De ez még semmi! A testalkatom is
igazodott a fenti képhez. A nyakam összeszűkült, a vállam előrebukott, a hátam
görnyedt. Borzasztó!!! Mire összeszedném magamat, és bátorságot gyűjtök,
rám szólnak: „Nézd, milyen pökhendi és öntelt!” Ha pedig ilyen görnyedt maradok, akkor az a baj: „Ne légy már olyan, mint egy öregasszony!” A lábaim? Arról
beszélni se merek! Olyan ügyetlenek, örökké elesek miattuk. Olykor-olykor
táncra ösztönöztem őket, így próbáltam lazítani, de amikor társaim rajtakaptak,
csak csúfolódtak: „Nézd, ő azt hiszi, hogy bekerülhet a Megatáncba!” Ekkor már
tényleg elmegy a kedvem mindentől!
Mikor az írást befejeztem, fölkeltem az íróasztaltól, és a tükörbe néztem.
Megkönnyebbülten állapítottam meg, hogy ez a lány, akit körülírtam, csak a
képzeletem szüleménye.
Kis Bicskei Rita, 7. osztály
Cseh Károly iskola, Törökfalu

Ezt látom, ha tükörbe nézek...
Reggelente, amikor belenézek a tükörbe, általában egy nagyfejű, csipás
szemű, falfehér „ismeretlent” látok. És hiába mosolygok rá, nem lesz jobb a
helyzet.
Ha ezek az álmosság jelei, amik nálam reggelente szinte soha nem maradnak
el, akkor segíthetne egy alapos mosdás, de ha jól belegondolok rájövök, hogy
az én fejem mindig nagy, és a szemem is olyan furcsa, és a falfehérség is állandó
jellemzőm. Hogy mit tudok ezek ellen tenni? A fejem formáján segíthetne egy
jó frizura, de nekem persze az sincs. Mert én ezzel a szénaboglyával csinálhatok
bármit, ez akkor sem fog úgy állni, ahogy én akarom. Mert ez se nem egyenes,
se nem göndör, de még csak nem is hullámos. Ez valahol a három között van. És
persze gyakori kérdés, hogy: „Miért lóg a hajad mindig a szemedbe?”
Miért? Mert ez így áll, és mert én így szeretem, azért. És ha már a szememnél
tartunk, hát az sem épp tökéletes. Mert ez néha zöld, néha barna, de legtöbbször valamilyen barnás-zöldes-szürkés színű. Nem lehet meghatározni. A
seszínű szememhez persze tökéletesen passzol a halvány bőrszínem, ami olyan
külsőt kölcsönöz az arcomnak, mintha állandóan rosszul lennék. Különben
ugyanez a helyzet akkor is, ha például nevetek, és ezért kipirosodik az arcom.
Ebből a következtetésre jutottam, hogy tulajdonképpen olyan az arcom, mint
egy élőhalotté. Ami pedig az arckifejezéseimet illeti, hát azok is nagyon jók. Ha
komoly vagyok, akkor ezzel jön mindenki: „Most meg mi bajod van?” Ha viszont
például jó kedvem van, és ezért mondjuk csak úgy mosolygok, akkor meg ezt
hallom: „Te meg mit vigyorogsz már megint? Ezért aztán már azt sem tudom,
hogy nevessek-e vagy sem. Na és az orrom! Hát az a legjobb az egész arcomon.
Még soha életemben nem törtem el, mégis úgy néz ki, és ráadásul akkora, mint
a bazilika kilincse. Gyakran kérdezik tőlem, hogy mikor törtem el. Idegesítő
kérdés, de már megszoktam.
Lehetséges, hogy ez én vagyok? Nem teljesen. Sőt, talán egyáltalán nem.
Mert a bizalmatlanság és pesszimista látásmód nem igazán jellemző rám. De
akkor miért írtam magamról így? Talán mert így akartam magam látni. Talán
el akartam hinni, hogy ilyen vagyok. Hisze elég egy rossz szó, elég egy viccnek
szánt kritikus megjegyzés, és az ember máris csúnyának, szánalmasnak és
haszontalannak érezheti magát. Azt hiszem, minden csak nézőpont kérdése.
Egy nem megszokott frizura is lehet érdekes. Egy változó színű szempár is lehet
szép, ugyanúgy, ahogy a világos bőrszín. És egy kedves mosoly bárkit képes
jókedvre deríteni.
Ezzel nem azt akarom mondani, hogy én tökéletes vagyok, hiszen senki sem
az. Vannak dolgok, amiken az ember nem tud változtatni, és ezeket a dolgokat
el kell fogadnunk. Nem vagyunk egyformák, és ez így van rendjén. Hiszen milyen lenne a világ, ha mindannyian ugyanolyanok lennénk?
Jevremov Szimóna, 7. osztály
Miroslav Antić iskola, Palics

Lelkes, kitartó, hozzáértő csapat szerkeszti a becsei Petőfi Sándor iskola diáklapját, a Figyelőt. Ezt most duplán állíthatom, mert a
decemberi és a márciusi szám egyszerre érkezett szerkesztőségünkbe, s
belőlük válogatok a Rügyfakadás részére. A lelkesedést és a kitartást a
lap megjelenésének rendszeressége bizonyítja, a szerkesztők rátermettségéről pedig az írások színvonalából következtethetünk.
Érdekes kísérletbe fogott a törökfalui Csorba Diana: egy Ady- és
egy Tóth Árpád-verset alakított át képverssé .Egyszer talán majd a saját
érzelmeit és gondolatait önti ilyen formába.
A doroszlóiak részben gyűjtőmunkával, részben élményeik alapján
elevenítették fel a húsvéti szokásokat falujukban és a családban. Kár,
hogy az ünnep után kaptam az írásokat, de megőrzöm őket,s jövőre idejében olvashatjátok majd a Rügyfakadásban, és gyakorolva éltethetitek
tovább.
A fent említetteket és a héten érkezett többi jó munkát a következőknek köszönöm:
Doroszló: Diósi Linett (2 írás), Gellér Ágnes (2 írás), Gellér Eszter (2
írás), Hegedűs Tímea (2 írás), Kocsis Réka (2 írás), Kovács Renáta (2 írás),
Szitás Emma (2 írás) és Szitás Tamás (2 írás);
Óbecse, Petőfi Sándor iskola: Bőviz Bettina, Friss Tünde, Horvát
Martina (2 írás), Kis Kornél, Kovács Izabella, Lajos Szabina, Lázár István,
Molnár Gergely (2 írás), Palotás Mihály, Péter Diana (2 írás), Péter Lea,
Rókus Ármin, Szabó Ákos és Szerda Klára;
Tornyos: Firic Hajnalka, Homolya Lúcia, Rusák Edvárd, Tóth Eliza és
egy névtelen;
Törökfalu: Bicskei Andrea (2 írás), Csorba Diana (2 írás), Keresztes
Márton és Kis Bicskei Rita;
Zenta, Thurzó Lajos iskola: Homolya Mihály, Nagy Anetta és
Pavlović Dániel.
Üdvözlettel:
Tomán Mária

Almafa. Törteli Anna zentai tanuló rajza
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A tükör előtt

Bohémélet – klipforgatás

Lhémélet című lemezről. A videó a Hotel Mámor című dalhoz

eforgatta második videóklipjét a Hooligans zenekar a Bo-

készült.
Dél körül kezdődött a forgatás az egyik budapesti műteremben, ahol is a stáb felépített egy tükörtermet. Itt készültek a nap
első felvételei.

A videoklipben egy statiszta „alakítja” a basszusgitáros szerepét Norbi kiválása miatt.
– Koncerteken természetesen ez nem így van, hiszen azokon
ideiglenesen Késmárki Zsolt (LINK) játszik velük.
Az első helyszín után mindenki szedelőzködött, és irány Fót!
A városka patinás épületeiben forgott tovább a kamera.
Különleges szerkezetre, úgynevezett forgó színpadra szerelték
be a hangszereket, amit a stáb tagjai megfeszített tempóban
pörgettek.
A rendezők különleges statisztákat hívott meg a forgatásra.
Így tűnhet fel a klipben egy egyebek közt éppen egy szőrtelen
egér, valamint egy leguán.
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Beszélgetés Endivel,
a Hooligans dobosával

– Mikor hozott a gólya?
–1970. szeptember 21-én, ez volt
a nemes nap, amikor megláttam a
világot...
– Hogy hívtak az oviban?
– Nyuszi.
– Mikor csavarta el a fejedet az
első nő?
– Óvodás koromban, Nagy Magdinak hívták, gyönyörű szép lány volt.
Egyébként mindennap szerelmes
vagyok valakibe.
– Mit csinál szabadidejében egy
Hooligan?
– Két végletet. Vagy bulizok napokig vagy biciklizem, edzeni járok,
uszodázom, a barátokkal vagyok.

– Kit bálványozol?
– Mr. Tommy Lee-t.
– Milyen zenét szeretsz hallgatni?
– Mötley Crue, Red Hot Chili
Peppers, Robbie Williams
– Milyen ruhadarabokat, kiegészítőket hordasz szívesen?
– Nem szeretem a sportos ruhákat. Kedvencem a trapéznadrág,
veszkocsizma. Régebben kihívóbban
öltöztem, de mára ez leegyszerűsödött. De vannak kedvenc kiegészítőim
is: sapka, ékszer, napszemüveg.
– Hordasz majd valaha karikagyűrűt?
– Házasság ellenes vagyok
– Kedvenc járgányod?
– Nem nagyon ismerem az autós
márkákat. Számomra a piros a Skoda,
fehér a Lada, kék a Trabant...
– Legelső és mostani hangszered
közötti különbség?
– Nagyon nagy különbség van,
mivel az első dobomat egy kukából
csináltam, így indult a pályafutásom,
mára három különböző dobom van.
Ezek: Pearl, DW, Gretsch
– Mikor jönnek a kishuligánok?
– Néha már eszembe jut, de félek a
felelőségtől...

Tarol a skót
dance sztár
cceptable in the 80s, azaz Elfogadható a
A
80-as években. Ezzel a furcsa című dance
számmal tarol legújabban az európai listákon

Calvin Harris, a skót dance zene új csillaga.
A fiatalember nem tartja magát DJ-nek,
és persze sztárnak sem. Amikor pedig jött a
lehetőség, hogy Kylie Minogue számára zenét
kotyvasszon, fel sem merült a gondolat, hogy a
pop királynőjének albumára a kelleténél több
muzsikát pakoljon fel.
Az egyik kimaradt dalból aztán ő csinált
nagy slágert. (Persze egy közös fotót azért
nem utasított el Kenguruföld legismertebb
énekesnőjével.)
Neve akkor kezdett jól csengeni, amikor
kihozta az Acceptable in the 8O’s című muzsikáját, ami ugyan most 2007-ben tudott a
listákon tarolni – és néhány hét alatt mintegy
tízezer eladást produkálni – hangzásában
mégis a 80-as évek dallamos dance zenéihez
hasonlít leginkább.
A felvétel Nagy-Britanniában kezdett igazán hódítani, de várhatóan más országokban
is szerez magának rajongókat.
Az Acceptable in the 80’s videóját már jóval
több mint 130 ezer (!) alkalommal nézték meg
az interneten!

Pletyka
sar
ok

Mi újság, J Lo?

Most szerelmes
vagy nem szerelmes?
Sután Jennifer Lopez úgy érzi végre
zámtalan zátonyra futott kapcsolata

révbe ért jelenlegi férje, Marc Anthony
oldalán – valahogy pont úgy, mint amikor
Kolombusz Kristóf végre horgonyt vetett
Amerika partjainál.
A 37 éves díva elismeri, hogy a múltban rengeteg hibát követett el, beleértve
a kapcsolatait is. Jelenleg azonban rendkívül boldognak érzi magát Marc Anthony
mellett, és úgy tekint magára, mint „a
szerelem Kolombusz Kristóára”.
„Háborgó vizeken jártam, és átéltem
jó pár katasztrófát, de végül megtaláltam,
amit kerestem.” – vont hasonlatot saját
maga és a nagy felfedező közt J Lo.
Csupán arról az apró tényről felejtkezett el, hogy Kolombusz se oda jutott,
ahova indult. Indiát akarta megtalálni, és
nem Amerikát...
Ide tartozik a másik hír, amely ellentmond az előbbinek.
Így hangzik:
„Jennifer Lopez elválik a férjétől?”
Miről is van szó?
Egy angol újság tudomása szerint
Jennifer Lopez és Marc Antony hiába játsz-

szák a boldog házaspárt a nyilvánosság
előtt, a cukormáz alatt azért nem ilyen
édes minden!
– Újévkor például kész háború volt.
– írja az újság. – Összevesztek, miután
Jennifer fellépett a Super Bowl kupán, és
akkor is összekaptak, amikor két hónapja
Jennifer egy album-meghallgatás partijára
ment Miamiba.
Az okokat csak találgatják a barátok
és az újságírók is, de az a legvalószínűbb,
hogy a gyermekvállalás problémakörén
különböztek össze. Marcnak már van
négy gyereke két anyától, ám Jennifernek
még nincs saját babája. Évek óta szeretne
teherbe esni, de eddig még nem sikerült.
Úgy tűnik Marc nem is bánja ezt, ami
Jennifert keserűséggel tölti el.
Sem J Lo, sem férje nem magyarázta a
pletykákat, és Lopez egyik ismerőse csak
ennyit válaszolt a riporternek:
„Jól vannak”!

A hűtlen J Lo
Jennifer Lopezt kirúgták az egyik nagy
üzletláncnál, mivel nem volt hajlandó
személyesen is reklámozni náluk legújabb

Marc Anthony és Jennifer Lopez

albumát, a „Como Ama Una Mujer”-t (Hogyan szeret egy nő).
Az áruház ezért úgy döntött, hogy a
spanyol nyelvű albumot száműzi az üzleteiből. A cég elnöke, David Massry elmondta,
hogy J Lo-t a kezdetek óta támogatják, és
rosszul esik nekik, hogy az énekesnő nem
jelenik meg náluk, holott másutt boldogan osztogatja az autogramjait.
Bár az említett Massry nem fest túl
rózsás képet J Lo-ról, nem szabad elfelejtenünk, hogy az énekesnő sose rejtette véka
alá, hogy a nagyon rossz hírű New York-i
Bronx nevű városnegyedből származik, és
a múlt héten is ellátogatott a hírhedt negyedbe, hogy személyesen is találkozzon
az ottani rajongóival.

Új zenekart alapít
a Nirvana dobosa?
A1989-től dobolt a Nirvanában Kurt Cobain mellett. Bandáját

BEFORE CARS-ra keresztelte, és ezzel Dave Grohl után ő lehet a
következő, aki talpra áll és révbe ér a Nirvana után.
Channings a Nirvana Bleach című lemezén mutatkozott be
dobosként és énekesként. Neki is komoly érdemei vannak abban,
hogy a Nirvana lett a kilencvenes évek egyik legnépszerűbb, úttörő jelentőségű zenekara.
Chad új bandája, a Before Cars máris nem ismeretlen az amerikai közönségnek. Első daluk 500 példányban került kiadásra
Old Chair címmel annak a Jack Endinónak köszönhetően, aki egy
időben a Nirvana lemezkiadója volt.

– Nagyon nehéz volt talpra állni a Nirvana után. Kurt a mai
napig hiányzik, de imádom a zenét, és szeretnék végre a magam
útján járni – nyilatkozta Chad Channings.
A napokban lesz egyébként 13 éve, hogy önkezével vetett
véget életének Kurt Cobain, a rockzenekar híres dobosa.
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napokban mutatta be új zenekarát Chad Channings, aki

The Pussycat Dolls:

Wait A Minute
Everybody listen all over the world
I got a story ’bout my favorite girl (Wait a
minute)
Oh, my baby sexy for sure
I had to have him when he walked through the
door (Wait a minute)
She was ’bout to drive me insane
She come with drama while I’m giving her
chains (Wait a minute)
I’m focused but I’m losing control
He only wants me for my body and soul (Wait
a minute)
Girl, why you do me like that?
You take all my money
Can’t even call a player back (Wait a minute)
Boy, why you tripping like that?
You think ’cause you tricking you get it just like
that? (Wait a minute)
Minding my business, I was doing my dance
Got my attention, so I gave him a chance (Wait
a minute)
Did I mention he was buying a bar?
Gave him my number, he was trying so hard
(Wait a minute)
Bought me some things I didn’t want, didn’t
need
Dropped down his jeans like I’m supposed to
drop to my knees (Wait a minute)

He been blowing up my phone like he know me
Been leaving messages „You know what you
owe me” (Wait a minute)
Girl, why you do me like that?
You take all my money
Can’t even call a player back (Wait a minute)
Boy, why you tripping like that?
You think ’cause you tricking you get it just like
that? (Wait a minute)
Girl, why you do me like that?
You take all my money
Can’t even call a player back (Wait a minute)
Boy, why you tripping like that?
You think ’cause you tricking you get it just like
that? (Wait a minute)
What is your problem daddy?
Slow your roll
Who you think you jiving?
You’re disturbing my flow (Wait a minute)
Why you be bugging?
Like I’m some kind of hoe
Got no more questions now I want you to go
So break (Break)
Hey, let me talk to you for a minute
Shut up...shut up
I love the way you strut
Girl, you already know
But, I’m feeling like you don’t want me
You just after my dough
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Jó Pajtás top-10
4. Nelly Furtado:
Say It Right
5. Christina
Aguilera: Candyman
6. Beyonce &
Shakira: Beautiful
Liar
7. Tokio Hotel:
Über’s Ende Der
Welt
Beyonce
és Shakira 8. Avril Lavigne:
Girlfriend
9. Rúzsa Magdolna:
1. Lola: Élj a mának!
Aprócska blues
2. Justin Timberlake:
10. Gwen Stefani and
What Goes Around...
Akon: The Sweet
3. The Pussycat Dolls
Escape
Wait a Minute

Baby, please, I’m fine
I’m not one of these hoes
Chasing dreams not diamond rings
So don’t call me no more
(Wait a minute)
Girl, why you do me like that?
You take all my money
Can’t even call a player back (Wait a minute)
Boy, why you tripping like that?
You think ’cause you tricking you get it just like
that? (Wait a minute)
Girl, why you do me like that?
You take all my money
Can’t even call a player back (Wait a minute)
Boy, why you tripping like that?
You think ’cause you tricking you get it just like
that? (Wait a minute)
See, I don’t want your money
Yeah, I seen you rolling up here
In your cadillac
But, I don’t need all that
It is a nice color though
(Wait a minute)
What they call you, Mr. Tin man or something?
See, I don’t want your cars
I don’t want your jewelry
You can’t buy this
So you can keep that
Wait a minute...
Uh yeah, you can give me that back

Lola és Tóth Gabi:

Rivális sztárok
duettje

E

gyébként sem gyakori, hogy két
lány énekel duettet, de Magyarországon is nehezen találnánk erre
példát a popzenei életben. Sokan
2007 egyik nagy durranásának jósolják a két tinisztár, Lola és Tóth Gabi
közös dalát.
Azok, akik vetélytársaknak gondolják a két tinit, biztosan meglepődnek,
de igazság szerint Lola és Gabi nagyon jó barátnők, és sok időt töltenek
együtt.
A dal ötlete úgy született, hogy a
lányok néhány alkalommal énekeltek

már duettet karaoke-rendezvényen,
és mindig nagy sikert arattak.
A dal zeneszerzője Rakonczai Viktor, akinek már az elmúlt években sok
slágert köszönhettek a magyar popzene rajongói. A új dal Lola második
nagylemezén szerepel, amely 2007
márciusában jelent meg.

Waverley
(Részlet)

A

z ünnepélyes vadászat háromhetes
haladékot szenvedett, aminek különféle oka volt. Edward nem bánta
ezt túlságosan, mert nagyon megelégedett
volt Glennaquoich-ban eltöltött életével;
az a vonzalom ugyanis, ami már első találkozásukkor felébredt lelkében Flóra iránt,
napról napra erősödött. A lány egyéni bájának rendkívüli hatását még elmélyítette
és színesítette remek modora, társalgási
készsége, zenei és költői tehetsége. Még a
jókedv önfeledt óráiban is Flóra messze kimagaslott Edward fellelkesült képzeletében
Éva közönséges leányai közül; mintha csak
röpke pillanatokra merült volna el a mulatság és az udvarlás sablonos élvezetében,
amiért más lányok éltek, haltak. E bűbájos
teremtés közelében Edward egyre jobban
összebarátkozott vendégszerető házigazdájával és egyre hevesebb szerelemre gyulladt
elragadó nővére iránt; egyformán élvezte a
nap minden egyes óráját, a délelőtti vadászatot, meg az esti táncot és zenét.
Végre elérkezett a nagy hajtóvadászat
napja, s Edward Fergussal elindult a gyülekezési helyre, ami egynapi járóföldre volt
Glennaquoich-tól, északi irányban. Fergust
ezúttal háromszáz jól felfegyverzett és remekül kiöltöztetett törzsbéli ember kísérte
útjára. Edward is alávetette magát a vidék
szokásainak: skót harisnyát és facipőt húzott a lábára (a skót szoknyával nem tudott
megbarátkozni), hegyvidéki tollas kalpagot
nyomott a fejébe, szóval olyan öltözékben
igyekezett megjelenni, amely a legjobban
illik vállalkozásukhoz és megóvja őt attól,
hogy úgy bámuljanak rá, mint valami vadidegenre. A gyülekezés helyén már sok
hatalmas törzsfőnök várta őket, s Fergus
szertartásos külsőségek között bemutatta
vendégét birtokos társainak, akik valamennyien szívélyesen fogadták. Egész kis
hadsereggel felért a sok hűbéres és atyafi,
akiknek kötelességéhez tartozott, hogy
ilyen alkalmakkor elkísérjék főnöküket.
Ezek a tettrekész kísérők szétszéledtek az
egész vidéken és széles kört, vadásznyelven
tinchel-t vontak a vadászterület köré, hogy
egyre szűkítve a kört, csordákba tereljék
a szarvasokat s a völgy irányába hajtsák

őket, oda, ahol a fő személyiségek és a
mesterlővők lesben álltak rájuk. Addig ezek
az előkelőségek a virágzó hangában tanyáztak, pokrócaikba burkolódzva; Edward
szívesen vett részt a szórakozásaikban és
élvezte a nyári éjszakát.
Még órákkal napkelte után sem zavarta
meg semmi a hegycsúcsok és hegyszorosok szokásos néma csendjét, s a várakozó
társaság mindenféle játékkal verte agyon
az időt, persze, a kockajáték gyönyörűsége
is szerepelt közöttük, úgy, ahogy azt Ossian
leírja. „Mások egymagukban ültek messze
dombtetőkön” – talán a legújabb híreken és
a politika problémáin tűnődtek, mint Milton
szellemei a metafizikai problémákon. Végre
valahára felharsant a jeladás, vad közeledtét
hirdetve. Völgyről völgyre visszhangzottak
a messze kiáltások, ahogyan a hegylakók
sziklákat megmászva, sűrűségeken áttörtetve, bozótokon átgázolva, erdőkön
áthatolva egyre közelebb értek egymáshoz
és arra késztették a bámész szarvasokat s
az előttünk menekülő többi vadat, hogy
belekerüljenek a halálos szűk körbe. Ittott már eldördült egy-egy puskalövés,
ezerszeres visszhangot keltve. Csakhamar
a kopók csaholása is beleszólt a kórusba,
ami egyre hangosabb és hangosabb lett.
Végre előbukkantak a sűrűből a csapatok
élén vágtató szarvasok; s ahogy kettesével,
hármasával közeledtek riadt ugrásokkal
lefelé a domboldalon, a törzsfőnökök célba
vették a legkiválóbb példányokat és ügyességüket fitogtatva, egymásután szedték le
őket puskájukkal. Fergus remek vadásznak
bizonyult és Edward se vallott szégyent;
rámosolygott a vadász-szerencse, úgyhogy
sikerült magára vonnia vadásztársai figyelmét és kiérdemelnie dicséretüket.
De most a völgy szélén megjelent a szarvasok fő csapata; olyan szűk körbe szorult
a sok megriadt állat, hogy agancsuk meszsziről levelét lehullatott fiatal erdőnek látszott. Rengetegen voltak, elöl, mint valami
csatarendben, a legerősebb szarvasbikák, s
abból a vad kétségbeesésből, ahogy a meredély szélén megtorpantak és rábámultak
az útjukat álló puskás emberekre odalent a
völgyben, a legtapasztaltabb öreg vadász is

Walter Scott (1771-1832) Waverley
(ejtsd: Vivörli) című 1814-ben napvilágot látott regénye a 18. századi angolskót trónviszályok és harcok eseményeit
jeleníti meg előttünk. Ma nem tűnik
számunkra érdemleges tartalomnak e
viszonyok felfedése, megértése: maradt
a regény cselekményének lényegi eleme,
a kaland, mi máig hatóan „megszólítja”
olvasóit. Főhőse Edward Waverley,
fiatal angol kisnemes, aki katonai karrierje során neveltetésével és családi
hagyományaival ellentétes viszonyok
(Skóciába, a Stuart-pártiak körébe) közé
sodródik, de józan észjárása és igazságérzete révén végül is sikerül megtalálnia
a konfliktusokból kivezető középutat. A
katonai és a szerelmi kaland egyaránt
része történetének.
A Waverley azért is érdekes számunkra, mert benne jelölik az irodalomtörténészek azt a hatást, mely a
magyar romantikus történelmi regényt,
nevezetesen Jósika Miklós (1794-1865)
Abafi című regényét 1836-ban életre
hívta. Ezt a nézetet nem osztjuk teljességében: úgy gondoljuk, az egyes
irodalmak önmagukban is létrehozzák
korszakváltó jelenségeiket, s hogy az
Abafinak is megvan a magyar irodalmi
előtörténete. Tény, hogy Jósika Miklós
ismerte Scott műveit: regényei azonban
egyedi, a magyar irodalom- és társadalomtörténeti viszonyokban gyökeredző
alkotások.
Hogy miért kell olvasnunk 2007ben ezt a majd kétszáz éves regényt?
Talán már leírtam egyszer ezt a választ:
hagyományaink ismerete és az irodalomtörténeti tájékozottság része az általános műveltségnek. Miért lenne rossz
vagy előnytelen tudni valamit?
Az idézett részlet izgalmas nyomozáshoz is alkalmat nyújt. Scott ugyanis
idézi Ossziánt! Nézzetek utána ki,
pontosabban mi volt ez az Osszián(történet)! Miért kapcsolódik hozzá a
világirodalom egyik legnagyobb hamisításának jegye? Jó munkát!
A jövő héten pedig majd beleolvasunk Jósika Miklós említett regényébe!
Bence Erika
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Walter Scott

Kedves Olvasó
Tanulók!

Végre valahára túlestek a ceremóniákon, s az öreg Aesculap nagy
ügyességgel megköpölyüzte a beteget egy üvegcserép segítségével s erdei füvekből főzetet készített a tűzön a megsérült testrész
bedörzsölésére, miközben állandóan gael szavakat mormolgatott
magában. Feltette a borogatást a fájó helyekre, fohászkodó imákat
és ördögűző jelszavakat dünnyögve buzgón – Edward füle nem
vett ki belőlük mást, mint effajta zagyva furcsaságokat: GáspárMenyhért-Baltazár-max-prax-fax. A borogatásnak gyors hatása volt,
enyhített a fájdalmakon és lelohasztotta a dagadást, amit Edward a
gyógyfüvek erejének, vagy a dörzsölés hatásának tulajdonított, de
amit a körülállók a varázslat javára írtak. Elmondták, hogy a főzet füveit egytől-egyig teliholdnál szedték, s hogy a gyógynövény-gyűjtők szedés közben bűvös szavakat suttogtak, amiknek körülbelül ez
volt az értelmük:
Ó üdv néktek, ti szent füvek,
Kik áldott földben nőttetek!
Az Olajfák borús hegyén
Akadt rátok a földi lény:
Ti adtok írt a sajgó sebre,
Gyógyulást hoztok a betegre, –
Leszakítunk hát bennetek.
Szent Szűzanyánk bocsássa meg.4
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Würtz Ádám illusztrációja

veszedelmet sejtett. De a pusztítás munkája már mindenfelől megindult. Munkához láttak a kutyák és a vadászok, lövések és sortüzek
hallatszottak innen is és onnan is. Végső kétségbeesésükben a
szarvasok vad vágtatással nekitörtek annak a helynek, ahol a legelőkelőbb vadászok álltak. „Arcra borulni!”, kiáltották gael nyelven,
de Edward angol szóhoz szokott füle mellett elrepült az intelem,
aminek majdnem áldozatul esett. Fergus észrevette a veszélyt,
felugrott és erővel földre rántotta vendégét, abban a pillanatban,
amikor az egész csorda rájuk tört. Ellenállhatatlan áradat volt, az
agancsütötte seb pedig nagyon veszélyes – így bizony könnyen
lehet, hogy Fergus az életét mentette meg Edwardnak1 Keményen
leszorította őt a földre, amíg az egész szarvascsorda szépen elvágtatott fölöttük. Edward megpróbált feltápászkodni, de akkor vette
csak észre, hogy néhány komoly zúzódást szenvedett; a további
vizsgálat megállapította, hogy kificamodott a bokája.
Ez a bosszantó baleset egyszeriben véget vetett a vadászat vidám hangulatának, noha a hazai vadászokat semmi baj nem érte;
ezek megszokták már az ilyen eseményeket és felkészültek rájuk.
Pillanatok alatt felhúztak egy sátrat és puha mohaágyra fektették
Edwardot. Az orvosról, vagy az orvost játszó férfiről csakhamar kiderült, hogy egyesíti magában az állatorvos és az ördögűző képességeit. Ráncosképű, szakállas vén Highlander volt, öltözékét a bokáig érő kockás szoknya alkotta, mely egyetlen szövetdarabból állt
s pótolta az ujjast és a nadrágot is.2 Az öreg a szertartások szigorú
betartásával közeledett Edwardhoz, s a nap járásának megfelelően,
keletről nyugatra haladva, háromszor körüljárta fekhelyét, mielőtt
hozzáfogott volna a gyógykezeléséhez, noha a betege vonaglott a
fájdalomtól. Ennek a szertartásnak deasil3 a neve, s látszott a kuruzslón és a segédein, hogy sorsdöntő fontosságot tulajdonítanak neki.
Edwardnak túl nagyok voltak a fájdalmai ahhoz, hogy tiltakozni
próbáljon a hókuszpókuszok ellen, s különben is látta, hogy nem
támogatná őt senki, így hát csönben megadta magát sorsának.

Edward csodálkozva látta, hogy nevelése és ismeretei ellenére
látszólag még Fergus is osztja honfitársai babonás hiedelmeit,
lehet, hogy csak politikából, mert nem mer szembeszállni az általános néphittel, de sokkal inkább azért, mert nem tekint bele gondolkozó szemmel ezekbe a kérdésekbe és lelke mélyén tartalékban
megőrzött egy kevéske babonát, kellő ellensúlyaként szabad
szellemű kijelentéseinek és más alkalmakkor tanúsított magatartásának. Ezért aztán Edward nem is fűzött semmilyen megjegyzést a
kezelés módjához, viszont megjutalmazta a tudós kuruzslót, olyan
bőkezűséggel, mely annak legvérmesebb reményeit is messze túlszárnyalta. A boldog öreg szinte ontotta magából az angol és gael
hálaszavakat, míg végül is Mac-Ivor megsokallta ezt a vég nélküli,
túlzott hálálkodást is rámordult: Ceud mile mhallich ort! – „Vigyen el
az ördög ezerszeresen!”, s ezzel kituszkolta a sátorból az emberiségnek ezt a jótevőjét.
Mikor végre egyedül hagyták a fájdalomtól és a fáradtságtól
kimerült Edwardot – mert hiszen nem csekély fáradsággal járt az
egész nap –, mély és lázas álom nyomta el azonnal, amit elsősorban
a vén kuruzslónak köszönhetett, s a különböző füvekből összekotyvasztott zsongító italnak.
Fordította Bókay János
JEGYZETEK
1 A szarvasagancs éles, hegyes ágainak az ütéseit még a vaddisznó agyarának
az ütéseinél is veszélyesebbnek tarották:
Kin szarvasagancs ejt sebet, annak jóéjszakát,
Kit vadkan öklelése ért, kikurálják baját.
2 Ez a lengyelkének, polonie-nak, helyesebben polonaise-nek nevezett öltözék
– gyakran látni hozzá hasonlót a skót gyerekeken – ősrégi változata a hegylakók ruhájának. Voltaképpen ez volt a hauberk vagy páncéling, azzal a kis
különbséggel, hogy nem páncélpikkelyekből, hanem szövetből készült.
3 Öreg hegylakók még ma is deasil-t raknak az olyan ember fájó testrésze köré,
akinek jót akarnak. Ha ellenkező irányban járják körül a betegüket: withershins (a német wider Sinn), ezzel elátkozzák.
4 Ezt a versbe szedett varázslatot Reginald Scott-nak a boszorkányságról írt
művében találjuk.
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ir Clive Sinclair 1940-ben született Londonban. 17 évesen kimaradt az iskolából, középfokú tanulmányait végül
a weybridge-i St. George’s College-ben fejezte be, majd
négy éven át technológiai kérdésekkel foglalkozó újságíróként
dogozott. 1962-ben London Islington negyedében megalapította
első cégét, a Sinclair Radionicsot, majd 1979 júliusában Sinclair
Research néven új, a fogyasztói elektronikára koncentráló vállalkozásba fogott.
Az új cég rövid idő alatt az egyik úttörő, vezető vállalkozás lett a
személyi számítógépek akkor újonnan létrejött piacán. Első termékük a Sinclair ZX80 1980 februárjában jelent meg, ez volt a világ
első száz fontnál olcsóbban elérhető számítógépe. A gép mérete
218x170x50 milliméter volt. Clive Sinclair jól gondolta, hogy az
olcsó asztali számítógép megjelenésének önmagában piacépítő
hatása lesz – a brit és a nemzetközi kereslet valóban óriásinak bizonyult. A típusból – 1981. augusztusi kifutásáig – közel százezer
darabot adtak el, amelynek hatvan százalékát külpiacon értékesítették. Továbbfejlesztett utóda, a ZX81 1981 márciusában debütált
és 69,95 fontos árával új árszintet teremtett az ágazatban. A termék
1982-ben elnyerte a Design Council díjat, és értékesítésének első
két évében egymillió darab kelt el belőle.
Épp 25 éve, 1982 áprilisában jelent meg a ZX Spectrum, amelyet az otthoni és oktatási alkalmazások széles skálájával láttak
el. Ez a gép megdöntött minden addigi értékesítési rekordot,
és piacvezető maradt a következő tíz évben.
Az ezt követő időszak fejlesztései – köztük a
forradalmian újnak számító ZX Microdrive
adattárolási eszköz – egy komplett otthoni
komputerrendszer központjává tették a ZX
Spectrumot. A számítógépcsalád új tagjaként 1984-ben került a boltokba a 399
fontért kapható Sinclair QL, az első
olyan komputer, amelyet otthoni és
üzleti alkalmazásra is szántak.
A Sinclair Research ezalatt megjelent a fogyasztói elektronikai
piac hagyományos szegmenseiben is – elsőként egy 1983-ban
piacra dobott többstandardos,
lapos képernyős zsebtévével. A
szerkezet hat éven át tartó, négymillió fontot
felemésztő fejlesztésének köszönhetően mindössze 79,95 fontba
került. 1985-ben Sir Sinclair bemutathatta az elektromos járművek

iránt érzett régi szenvedélyének első eredményét, a Sinclair C5
elektromos triciklit. A terméket egy új cégen, a Sinclair Vehicles
vállalaton keresztül vitte piacra. Bár a jármű a brit piacon megbukott, néhány tengerentúli országban szívesen fogadták, és ma már
klasszikus ritkaságnak számít. Az eredeti gyártásból származó, működő darabok manapság az eredeti ár duplájáért cserélnek gazdát.
1986-ban a Sinclair Research vezetése úgy döntött, hogy a céget
leválasztják a komputerüzletről, és az utóbbit – beleértve a tízelemű termékpalettát és a Sinclair márkanevet – eladták az Amstrad
Plc-nek. Ezzel egy időben Sir Clive megalapította harmadik vállalkozását, a Cambridge Computer Limitedet. A neve alapján nem
meglepő módon Cambridge-ben működő cég 1987 nyarán dobta
piacra első termékét, az igen jó eladási számokat produkáló Z88
hordozható számítógépet.
Bár még ma is gyártanak a világban Spectrum-klónokat, az IBM
PC-k simán legyűrték a leginkább játék céljából készített számítógépeket, és a nyolcbites készülékek kövületekké váltak. Híveik
szerte a világon még ma is klubokba tömörülve imádják a gumimembrános számítógépet. A legszínvonalasabb magyar fanklub a
http://www.sinclair.hu weboldalon keresztül tartja a kapcsolatot,
s hogy mennyire él még a Spectrum, azt az itt található új hardverés szoftverfejlesztések is bizonyítják.
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25 éves
a Sinclair
ZX Spectrum

Ha az Egyesült Államokban születik
és ambiciózusabb üzletembernek
bizonyul, akkor Bill Gates helyett
ma talán Sir Clive Sinclairt szidnák
a világ számítógép-használói.
Mivel azonban brit főrend lett,
szétforgácsolta tehetségét
a legkülönfélébb elektronikai
és elektromos találmányok többékevésbé sikeres gyártásában
és forgalmazásában.

A kamenicai park története
A kastély
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A

török kiűzése után Kamanc, azaz Sremska
Kamenica a Bécsi Császári Kamara igazgatása alá tartozott. 1702-ben két kamarai
gondnok (provizor) végezte el az első összeírást,
név szerint Lábas András Verőcéről és Valter Péter Péterváradról. Az összeírás legfontosabb adatai szerint Kamenica háromnegyed órányi járásra
van Péterváradtól, a Duna folyásának ellenkező
irányában. A lakosságnak a legnagyobb része katolikus vallású volt. A 64 kamenicai család közül
40 rendelkezett háztulajdonnal.
A kamenicai község határát három óra
alatt lehetett körüljárni. Keleten a helység
Péterváraddal volt határos, onnan a Cseszmapataktól délre a Miselugi-fennsíkon keresztül
egészen a Hűvösvölgyig (Studeni do). Onnan
nyugatra a Kapitány-szőlőstől az Újfalusi-pusztán keresztül az úgynevezett Humkáig a Nagydombon, amely kivezet a Királyok útjára (ma
Staroiriški put), nyugatról a Mély-patak választotta el Ledince helységtől és a Boske-fennsíktól,
le egészen a Dunáig a Bozsó szőlőséig, míg
északról teljes egészében a Duna határolta.
1727-ben báró Ueffeln tábornok megvásárolta a bécsi Kamarától a kamenicai birtokot
és az első imaházat is felépítette a császári és
királyi Kamara pénzéből. Az 1750-es évek elején
a valamikori kamarai uradalmat Ueffeln bárótól
megvásárolta a Marczibányi grófi család.
Amikor Kamenica önálló katolikus plébánia
lett, a helység földesura, Marczibányi Lőrinc gróf
elvállalta a hitközség védnökségét is. 1764-ben
Marczibányi gróf jóvoltából a parókia mellett
iskolaépületet emeltek egy tanteremmel és
tanítólakással.
1768-ban Marczibányi Lőrinc gróf nem
messze a Szentkereszt-imaháztól felépítette
Kamenica első kórházát egy nagyobb kórteremmel, ahol három ágyat helyeztek el a helybeli
betegeknek, de a gyógyító orvosnak is lakást
építtetett.
A grófi kastélyt még 1793-ban Marczibányi
István kezdte építeni, amit azután utódja Márton
gróf fejezett be a 19. század harmincas éveiben.
Márton gróf Kamenicán 1810-ben mintabirtokot
hozott létre, magas fokra emelte a hagyományos
szerémségi szőlőművelést.
1830-ban gróf Széchenyi István elhatározta,
hogy Konstantinápolyba utazik, hogy megnyerje
a török szultánt a Vaskapu (Đerdap) szabályozásához (lásd: Jó Pajtás 11. sz.). Ezt az utat egy
korabeli dereglyén tették meg a Dunán, Pestről
egészen Galacig, majd onnan tovább tengeri hajóval folytatták az utat Konstantinápolyig. Gróf
Széchenyi István, amikor Futakon tartózkodott,
naplójába 1830. június 28-án a következőket
jegyezte be:
„...Szerémség buja zöldje, jó útjai, élősövénykerítései, csinos fehér házai elragadtak.
Kamenitzben megtekintettük Martzibányi Márton mintabirtokát. Aztán szárazföldi úton vissza
Péterváradra... Fekvése rendkívül szép. Újvidék
olyan hely, mint Komárom.”

A kastélyt Marczibányi Márton gróf újította
fel 1810 körül, ennek mai formája már akkor
kialakult, míg a hatalmas borpince 1830-ban
készült el, és reá épült a kastély egyik szárnyépülete.
Ennek emeletén volt a díszterem, ahol a
fogadásokat, bálokat rendezték a földesurak.
Az angolpark felé barokk oszlopsor vezetett,
ahonnan el lehetett látni a péterváradi erődítményig.
A kastély közepén átriumot alakítottak ki.
A földszinten volt a konyha, az ebédlő és a
személyzeti lakások, míg az első emeleten az
uraság lakosztályai, majd a könyvtárterem és
vendégszobák. A középen szökőkút működött,
köröskörül pergolákkal, amelyekre vadszőlőt

helybeli lakosság körében egy legenda is járja,
amely szerint az egyik Marczibányi gróf lelőtte
a feleségét, és annak emlékére építette később
Márton gróf a kisebb méretű szfinxet. A park
ékessége egy magas földhalomra épített, három
méter magas téglaoszlopokra helyezett öt darab
antik mellszobor – ezek görög filozófusokat és
hadvezéreket ábrázolnak.
1858-ban férfi ágon az utolsó Marczibányi
(Livius gróf) leánya, Mária grófnő férjhez ment
Karátsonyi Guido grófhoz és a kamenicai birtokot a kastéllyal, angolparkkal együtt mint házassági hozományt kapta. A Karátsonyi grófoknak
a Fruška gora északi lejtőin nagy kiterjedésű
erdőterületeik voltak, egészen a beočini határig.
A Karátsonyi grófok 1860-tól többször is bíró-

Kamenica látképe (metszet, 1825)

Az antik
mellszobrok

A szfinx
futtattak. Az átriumot barokk stílusú oszlopsor
határolja négy oldalról. A kastélyt park vette
körül. A külső falakon okkersárga és fehér színek
váltakoztak. A kastély reprezentatív termei, mint
a díszterem, a könyvtárszoba és a fogadóterem,
színes márványlapokkal és mozaikparkettával
voltak burkolva. A mennyezet mindenütt fehér
volt, melyet a díszteremben gipszplasztika ékesített. A termek, szobák falait nagyobbrészt drága
eredeti francia tapéták díszítették, vagy pasztell
színekkel festették ki. A szobák, termek falait
drága velencei tükrök és 18. századbeli olasz
festőművészek képei díszítették.
A kastély építésével párhuzamosan Márton
gróf körülbelül 25 hektáros angolparkot létesített a Duna és a péterváradi országút közötti
lejtőn. A parkban ritkaságszámba menő egzotikus fákat és bokrokat ültettek, amelyeket Márton
gróf a Földközi-tengeri vidékéről, sőt az óceánon
túlról hozatott. Mesterséges tavat is létrehozott,
melyet két forrás táplált. Az egész parkot több
helyen mitológiai alakokat ábrázoló szobrokkal
díszítette, így egy egyiptomi szfinxszel is, közvetlenül a Duna-parton. Ehhez a szfinxhez a

sági pert folytattak a kamenicai
községgel a legelők és az erdők
ügyében.
Manapság a Kamenicai park
az újvidékiek kedvenc kirándulóhelye. Korábban busszal lehetett
ide látogatni, de a kecses Szabadság-hídon át ma már (ismét)
akár gyalog is megközelíthető. A
második világháború előtt (valójában még a huszadik század
hatvanas éveiben is) rendszeres
hajóközlekedés létezett Újvidék
(a Belgrád-rakpart) és Kamenica
között. Amikor ez megszűnt, akkor a Halász-szigetről (újabban horgász-szigetként emlegetik, a
mai emberek el sem tudják képzelni, hogy száz
évvel ezelőtt még halásztanyák és száradó hálók voltak itt lépten-nyomon) rendszeres járatú
motoroshajó-összeköttetés (Kolja volt a hajó
neve) volt Kamenicával. A motoroshajó 40–50
személy befogadására volt alkalmas, elsősorban
a telepiek használták előszeretettel, de a Fruška
gora-i kirándulók is.
A második világháború után a Kamenicai
park lett az újvidékiek kedvenc majálisozó helye.
Ilyenkor több ezer ember szórakozott, pihent
a park erdeiben, lankáin, a lekaszált réteken.
Forogtak a körhinták, a sátrak előtt sült a lacipecsenye, rostélyos és a többi ínycsiklandó falat.
Mindenfelé zeneszó, énekszó, a futballpályán
rúgták a labdát... Igazi majális volt egykor, de
amikor május elsején szép idő köszönt a városra
(melynek Kamenica már vagy harminc éve éppúgy városnegyede, mint a Telep, a Limán vagy a
Heréskert), bizony ma is zenétől, vidám kacagástól visszhangzik a park.
Uri Ferenc

Ringasd magad álomba
Nmerülni, mihelyt lehelyeztük fejünket
em mindig sikerül azonnal álomba

a párnára. A magunk mögött lévő nap
eseményei, különösen ha kellemetlenek,
fárasztóak, stresszesek voltak, zaklatottá
tehetnek bennünket. Következzen néhány jó tanács könnyebb elalváshoz:
• Egy lefekvés előtti fürdővel kellemesen ellazíthatod magad. Kellemes illatú
fürdősó vagy levendulaolaj tovább fokozza a nyugtató fürdő hatását.
• Az illatok jó hatással vannak az érzékekre. Kellemes álmokra vágysz? Akkor
válaszd a vaníliát. Lehet az testolaj vagy
szobába szánt illatosító.

• Engedd, hogy az energia végigáramoljék a testeden, egészen addig, míg
meleget nem érzel a hasad tájékán. Feküdj
a hátadra, lábaidat húzd törökülésbe és
feküdj így három percig.
• A fantáziálgatások elrepítenek
téged egy másik világba. Gondolj
egy mezőre vagy egy hullámzó tóra.
A nyomasztó gondolatokat – például
egy veszekedés emlékét – hessegesd
el magadtól.
• Szendergés előtt nincs jobb ital a
mézes tejnél. De el a kezekkel a chipsektől
és egyéb hizlaló nyalánkságoktól. Ezek
ugyanis megülik a gyomrot.

• A horrorfilmek és a krimik az alvás
természetes ellenségei. Szóval, felejtsd el a
világító dobozt. A tévé csak összekuszálja a
gondolataidat, s nyugtalan lesz az éjszakád.

Lámpaláz
Mint mond az orr?
okunk számára félelmetes feladat nyilvánosság előtt beszélni.
z alábbiakban négy orrformát látsz, a
S
Már a nyilvános szereplés puszta gondolatát is rettenetesen
A
hozzájuk tartozó magyarázattal. Nézd
nyomasztónak érezzük. A lámpaláz sokszor bénítólag hat ránk,
meg a képeket, válaszd ki a nagy Ő orrához
Kis orr

Olyan ez a fiú, mint egy kedves plüssmaci. Jó kedélyű, megbízható és játékos. Az
ereje mint egy medvéé. Minden szituációban türelmesen várakozik. Elképzelhetetlen,
hogy elveszítse a fejét, még ha oly sokáig is
készülődsz.
Pisze orr

A mama kedvence – ez a fiú ilyen típus.
Könnyű dolgod van vele: jól alkalmazkodik,
befolyásolható és nem tombol benne a küzdőszellem. De ha nem viselkedsz vele tisztességesen, könnyen elveszítheted. Pedig
kár lenne egy ilyen értékes srácért.

dadogást, remegést, verejtékezést, sőt, rövid távú emlékezetvesztést is kiválthat. Íme néhány jól bevált módszer a leküzdésére:
– Tanuld meg jól az anyagot. Akár a leckét mondod fel, akár
egy zeneszámot akarsz elénekelni, csak akkor lehetsz magabiztos, ha alaposan betanultad.
– Állítsd össze a gondolatokat, amelyekről beszélni akarsz,
majd külön lapra írd fel mindegyiket. Ne tanulj be szöveget szó
szerint, legyenek benne spontán elemek is.
– Gyakorold az elmondandó szöveget hangosan, tükör előtt.
Gondolj mindig arra, hogy ha magabiztosnak látszol, mindjárt
magabiztosabban érzed magad.
– Éreztesd hallgatóságoddal, hogy lelkesít téged a téma,
amiről beszélsz.
– Törekedj a természetes beszédmódra.
(D.)

Étvágycsináló

Vitaminsaláta

Karvaly orr

Igazi nőcsábász. Erős jellem, és nagyon
romantikus. Annyi szeretet halmozódott fel
benne, hogy több lánynak is jut belőle. Ám
erről ne tehet. Élvezd a vele együtt töltött
időt, de azért ne szeress bele azonnal.
Hegyes orr

Ez a srác megdobbantja a női szíveket.
Tudja, mitől döglik a légy, azt az érzést
kelti benned, hogy minden problémádat
megérti. Nem sokat gondolkodik, gyorsan
cselekszik. Ehhez társul még egy nagy adag
önbizalom, így aztán előfordul, hogy kissé
lerohanós lesz a stílusa.

H

a nem vagy nagy barátja a főt karalábénak, sárgarépának,
készíts belőle finom vitaminsalátát. Valószínűleg a család
minden tagja élvezettel fogyasztja majd. Az alábbi recept 4 személyre szól.
Hámozz meg két fej karalábét, mosd meg és vágd apró kockákra. Tisztíts meg egy csomó zöldhagymát és egy csomó sárgarépát, majd vágd őket karikára.
A fölaprított zöldségeket tedd egy tálba, keverd össze két evőkanál citromlével, 2 evőkanál cukorral és egy csipetnyi sóval.
Keverj hozzá 2 evőkanál olajat (a legjobb hozzá az olívaolaj) és
20 dkg párizsit, amit előtte apró kockákra vágtál.
A tálat lefödve tedd egy fél órára a hűtőszekrénybe. Kínálj
mellé friss péksüteményt.
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hasonlítót, olvasd el a jellemzést, s kiderítheted, van-e benne igazság.

„Nyitva van az aranykapu...”
Akik szórakozva
késztetik egymást
szóra – Együtt
szerepeltek az
anyanyelvápolók
szemléjén
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K

ülönböző korosztályú, vajdasági anyanyelvápoló gyerekek, diákok számára
emlékezetes marad az április 14-i Szórakoztató szóra késztető szemle, mert ezen a
napon teljesült mesebeli álmuk, kívánságuk.
Annak ellenére, hogy az iskolában nem tanulhatnak anyanyelvükön, ezúttal magyar nyelvű
műsort rendeztek a vendéglátó újvidéki
Nikola Tesla iskolában. Magyarul szavaltak,
meséltek, színészkedtek, énekeltek... játék
közben hintettek el sokféle ismeretet. Találkozójukat a Vajdasági Magyar Pedagógusok
Egyesülete szervezte: Viola Lujza szakmai
vezető és Magyar Margit elnök, valamint a
közreműködő pedagógusok.
Felvillantottunk néhány emlékképet. A
magyarittabéi csoport néprajzi ismereteket
szőtt az előadott lakodalmas gyermekjátékba
és szokáscselekvésekbe. Húsvéti locsolóverseket, rigmusokat és másféle mondókákat szerepjátékkal idéztek a nezsényi, nagybecskereki
és muzslyai fellépők. Az ürményházi gyerekek
párbeszéddel mutattak be néhány népköltészeti alkotást. Benedek Elek A só meg a paprika
c. történetét vitték színre a kisoroszi szereplők.
Majd találós kérdések megválaszoltatásával
mérték fel egymás tudását. Nagykikindáról
versmondó jeleskedett. A mokriniak prózai
szöveget dramatizáltak, verset is mondtak. Él-

Viola Lujza

Nagy Margit

vezték a választott gyermekjátékot, amelyben
felcsendült az énekszó:
„Bújj, bújj, zöld ág, zöld levelecske!
Nyitva van az aranykapu,
csak bújjatok rajta!”
A bókai és surjáni anyanyelvápolók
felidézték a húsvéti ünnepeket, a tamásfalviak Arany János-verset mondtak, játékukba
kiszámolót, közmondásokat és nyelvtörőt
fűztek. Csonoplyaiak előadásában hangzott
el Petőfi Sándor Szülőföldemen és Brasnyó
István Nem szeretnék lakni szürke házban
című verse. A nemesmiliticsiek rokon értelmű szavakat iktattak tréfás jelenteikbe,
beloptak helyesírási tudnivalókat is. A
palánkaiak találósokkal szórakoztattak,

szavaltak, énekeltek... Az újvidékiek versfüzérrel szerepeltek.
Jutalmul a csoportok egy-egy könyvet
kaptak a VMPE-től, a Jó Pajtás és a Mézeskalács
szerkesztőségétől pedig sok-sok gyermeklapot.
Ezen a szemlén is gazdagították anyanyelvi
tudásukat és baráti kapcsolataikat. Mindezt ezúttal köszönik meg a szervezőknek és a védnököknek. Köszönet illeti meg felkészítő oktatóikat:
Petes Erzsébetet, Vass Terézt, Lukács Gabriellát,
Lukács Attilát, Viola Lujzát, Talpai Ildikót, Lőrinc
Natáliát, Berta Piroskát, Urbán Évát, Szarka Editet, Szuhomeli Juditot, Krizsán Valériát, Szabó
Mártát, Gion Évát és Csipak Ibolyát.
B. I.
Fotó: Kalapáti Norbert

Mennyire vagy

önálló

Értékelés
21–30 pont: Te valóban önálló
vagy. El tudod látni magad, nem
vársz mindenben segítséget és
noszogatást. Apró gondjaidat,
problémáidat sikeresen megoldod,
de nem vagy önfejű. Azt is tudod,
hogy komoly dolgokban jobb a
szüleid segítségét kérni. Sokat segítesz otthon a házimunkában és a
bevásárlásban.
12–20 pont: Nálad még nem
alakult ki az önállóság, de már jó
úton haladsz. Az a hiba, hogy sokszor olyan dolgokban akarsz önálló
lenni, amelyekben még nincs elég
tapasztalatod. Az igazi önállóság
nem azt jelenti, hogy mindig a saját
fejed után mész, hanem hogy tudod,
miben dönthetsz önállóan, és miben
kell a szüleidtől segítséget kérni.
0–11 pont: Most még nagyon is
a szüleid óvószárnya alatt állsz. Ez
nem baj, de kicsi dolgokban magad
is tehetsz valamit az önállóságért.
Ne várd, hogy mindent a szüleid
mondjanak meg és végezzenek el
helyetted. Az uzsonnát te is be tudod
pakolni, egy kenyeret te is meg tudsz
vásárolni, sőt a ruhádat, cipődet te is
helyre tudod rakni este. Kérd meg a
szüleidet, hogy bízzanak meg néha
apró házimunkákkal. Kíséreld meg
néha azt is, hogy gondjaidra magad
találj megoldást. Ha nem sikerül,
még mindig megkérdezheted a
szüleidet.
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1. Reggel mindig
a) egyedül kelek és öltözöm fel (3)
b) anyukám ébreszt és segít az öltözésnél (0)
c) csak akkor ébredek, ha csörög az óra, néha így is elalszom. (2)
2. A reggeli mosakodást
a) ha nem mondják, szívesen elfelejtem. (0)
b) már megszoktam, ez magától jön, még a fogmosás is. (3)
c) nem szeretem, minek rá időt pazarolni. (0)
3. Uzsonnát
a) csak akkor viszek, ha odakészítik a szüleim. (1)
b) ha nem pakolják be a táskámba, otthon felejtem. (0)
c) magam készítem el. (3)
4. Szoktál-e bevásárolni?
a) Igen, nagyon gyakran. (3)
b) Nem szívesen, mert mindig elfelejtek valamit. (1)
c) Ez a felnőttek dolga, nem avatkozom bele. (0)
5. Szoktál-e takarítani, mosogatni, segíteni a házimunkában?
a) Soha, minek azt? (0)
b) Néha, ha kedvem van hozzá és nincs jobb dolgom. (1)
c) Gyakran, és szívesen végzek ilyen munkát. (3)
6. Ha a lakásban elromlik valami, szoktad-e figyelni, amikor megjavítják?
a) Minek figyeljem, úgysem értek hozzá. (0)
b) Mindig szívesen nézem, érdekelnek az ilyen dolgok. (3)
c) Csak ha unatkozom és nincs jobb szórakozásom. (1)
7. Ha gondod, bajod, problémád van az iskolában, hogy oldod meg?
a) A szüleimhez fordulok, ők majd megoldják. (1)
b) Beszélek róla a szüleimmel, de végül csak én keresem meg a probléma
megoldását. (3)
c) Megtárgyalom a barátaimmal, ők mindig jó ötleteket adnak. (2)
8. Amikor zsebpénzt kapsz a szüleidtől, mit teszel?
a) Beosztom addig, amíg újat kapok. (3)
b) Azonnal elköltöm és újat kérek. (0)
c) Csak akkor költöm el, amikor valami nagyon fontos dolgot látok, különben
beosztom. (3)
9. Ha vendégségbe, ünnepségre, színházba mész, hogyan döntöd el, mibe
öltözzél?
a) Anyuék mindig megmondják, mibe öltözzem. (0)
b) Azt veszem fel, ami nekem tetszik, mert tudom, hogy jól áll. (0)
c) Közösen döntjük el, hogy mibe öltözzek. (3)
10. Ha moziba mész vagy tévét akarsz nézni, helyesnek tartod, hogy a felnőttek
megmondják, melyik a neked való film?
a) Nem, magam döntöm el. (0)
b) Igen, hiszen ők jobban értenek az ilyesmihez. (2)
c) Néha jó kikérni a felnőttek tanácsát ilyen ügyben is. (3)

Válaszol: Bori Mária pszichológus

„Kedves Bori Mária!
Én egy (majdnem) tizenhárom éves lány
vagyok. Van egy elég nagy gondom. Egy
fiúval, akivel együtt járok edzésre, régebben nagyon jóban voltunk, de egyszer csak
elkezdett piszkálni, cikizni és verekszik. Már
nagyon sokszor kérdeztem tőle, hogy miért
lett ilyen szemtelen, de nem válaszolt, csak azt
mondta, hogy hagyjam. Valamelyik nap pedig
puszit küldött. Kérem, segítsen, mert nagyon össze
vagyok zavarodva. Előre is köszönöm.
Barátság vagy szerelem”
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Válasz:
Barátság vagy szerelem!
Ha hiszed, ha nem, ő is ugyanúgy össze van zavarodva, mint
te! Nem tud mit kezdeni azokkal az érzésekkel, amelyek felébredtek benne, ha minden igaz, irántad. Különben sokszor van
úgy, hogy az ilyen tizenéves fiúk gorombán viselkednek azokkal,
akik tetszenek nekik. Hogy miért, ne kérdezd, de ősidők óta
emlegetik a copfhúzásokat, hátba veréseket, lökdelőzéseket, és
még sorolhatnám a durva bánásmódokat. Van egy szerb nyelvű
versike is, hogy: „Ko se tuče, taj se voli!” Az ilyen és hasonló versikéket pedig nem alaptalanul találták ki. Tehát, legyél vele türelmes, és várd ki, hogy eldőljön benne, mit is érez tulajdonképpen
irántad. Hogy te mit érzel iránta, arról viszont nem írtál nekünk.
Ettől függ, hogy a továbbiakban hogyan fogsz viselkedni vele.
Ha nem kedveled különösebben, akkor kerüld amikor csak lehet,
nézd levegőnek, viselkedj vele hidegen, abból talán észreveszi,
hogy nálad nem rúghat labdába. Ha viszont neked is tetszik a fiú,
az más dolog! Először is, te is úgy viselkedhetsz mint ő, gorombán. És meg is mondhatod neki, hogy ő tetszik neked. Persze ne
nagy nyilvánosság előtt, mert ez nagyon megszégyenítené, és
ezzel magad ellen fordítanád. Másodszor, rendületlenül kedvesen viselkedhetsz vele, mosolyogj rá, amikor csak lehet. Persze,
ha nagyon durva és fájdalmat okoz, azt is mondd meg neki!
Harmadszor pedig közvetlenül közölheted vele, hogy nagyon
tetszik, szereted és szeretnél vele közelebbről megismerkedni.
Elhívhatod sétálni, fagyizni. Hogy mit teszel a továbbiakban, az
eldől, amikor tisztázod a saját érzelmeidet iránta. Addig is szorítunk, hogy elmúljon a fiú durva viselkedése, és megtanuljon
gyengéden is szeretni.
„Kedves Bizalmas sorok!
Kérlek segíts! Nagyon tetszik egy fiú, akivel
egy iskolába járok, de nem egy osztályba.
A barátnőim azt mondják, hogy hagyjam,
mert már van csaja, aki idősebb nála. A fiú
azonban azt állítja, hogy szakítottak…
Együtt voltunk kirándulni és ott ismertük
meg egymást közelebbről. Sokat beszélgettünk, sok mindenről. Úgy érzem, hogy
nem csak, hogy tetszik, de szeretem is! Hogyan mondjam meg neki? Help!
SZ mint Szerelem”

Válasz:
Kedves Szerelem!
Én úgy látom, hogy ti már a kiránduláson megtettétek az első
lépést, és neked nem kell mást tenned, mint ápolni az ott született
barátságot: legyél kedves a fiúval, köszönjél neki, mosolyogjál rá,
hívjad meg a szülinapodra stb. Nem lesz nehéz a közelében tartózkodni, hisz az iskolában gyakran találkozhattok. A többi pedig, ha
mindketten úgy akarjátok, majd magától jön. Ami a volt barátnőjét
illeti, ki tudná jobban, hogy szakítottak-e mint ő maga, azért ezt el
is kell hinni neki, ha ezt állítja.
„Kedves Bizalmas sorok!
Egy gondom van, de nagy! Van egy fiú, akit
már 4 éve szeretek, ő pedig engem csak
barátnőnek tart. Nem tudom, mit tegyek,
hogy több legyen, mint barátság a dologból, hogy felkeltsem a figyelmét. Segíts,
mert szenvedek!
Szomorú”
Válasz:
Kedves Szomorú!
Ha 4 év alatt nem változott meg a fiú viselkedése,
talán el kellene ezt fogadnod, pontot tenni a vele való barátságra
is, és másokkal barátkozni. Ha azonban makacs döntésed mellett
maradsz, hogy számodra ő az egyetlen, biztos, hogy továbbra is
nagyon szenvedni fogsz! Tehát: Vedd fel a legszebb mosolyodat,
fordíts neki hátat és nyitott szemmel (mosolyogva) szemléld meg
a körülötted lévőket. Tudom, hogy első pillanatban csak lányokat
észlelsz majd, hisz a barátnők vannak körülötted, de biztos vagyok
benne, hogy lesz ott egy-két fiú is, akik már évek óta várja, hogy
megpillantsd őt. Akad ott olyan fiú, aki megérdemli, hogy felfigyeljél rá és aki, biztos vagyok benne, még jobban tetszeni fog, mint ez
a mostani. Adjál alkalmat magadnak és másoknak is!
„Kedves Bori Mária!
Én egy 14 éves lány vagyok és van egy nagy
gondom, a barátnőm. Úgy látszik, a kölcsönzés lett a hobbija. Lépten-nyomon
kölcsönkér valamit tőlem: cuccot, CD-t,
sminket, könyvet, de utána többszöri
figyelmeztetés után sem adja vissza őket.
Elmúlik néhány hét is, és csak utána kapom
vissza a dolgomat. Nem tudom mit tegyek,
mert nagyon kedvelem a barátnőmet, de a
szüleim már nagyon haragszanak rám a kölcsönadások miatt. Mit tegyek?
Barátság”
Válasz:
Kedves Barátság!
Mit tegyél? Először is beszélgessél el vele arról, hogy mennyire
fontosak és szükségesek a dolgaid, hisz azért vették neked a szüleid, nem nélkülözheted őket. Utána még egyszer, próbára adjál neki
kölcsön valamit. Ha nem adja vissza a megbeszélt határidőre, akkor
be kell szüntetned a kölcsönözést. Ha újra kér tőled valamit, nyugodt lélekkel mondd neki, hogy: NEM! Nem adom! Ha ezek után
megszakad a barátságotok, ne búsulj sokáig, hisz akkor ő téged
kölcsönzőnek tartott és nem barátnőnek, kihasznált téged. A jó
barátnő pedig nem ilyen.

R

égen minden iskolai pad úgy különbözött egymástól, mint
két önálló község vagy város.
Az utolsó pad volt a világvége, maga a mindentudó tanítónk se gyanította, hogy mi történik arrafelé. Hogy az ott lappangó
egyének bélyeget cserélnek-e vagy ölik egymást? Az volt mifelénk
a szamárpad, de nem hiába, mert a benne települtek óra előtt
Európára szólóan tudtak ordítani. A középső padok nyikorgással
és tömör kurjantásokkal voltak teli, mint egy-egy nagyközség. Míg
az első pad olyan volt, akár a megyeszékhely, abban is a színház,
annak is a díszpáholya.
De ezenkívül az első padnak volt még egyéb jelentősége is.
Ugyanis az volt a vérpad. Akit jó tanítónk rajtakapott valami betyárságon, azt az első pad elé vezényelte, és a szegény haramia
odahajtotta a fejét. Maga a tanító is sajnálta a megtévedt bűnöst,
mert egyiket se fejezte le. Viszont reásózott a nádpálcával háromszor, ötször, a bűn nagysága szerint. Eközben pedig az első padbeli
Somola Ernő az elítélt fejét fogta, mint egy ápolónővér, ha fájdalmas orvosi beavatkozásra van szükség. Somola hihetetlen ügyességre tett szert a vérpadi inaskodásban, egyből elkapta a szegény
haramia nyakát, aztán csitította, biztatta, hogy annyi az egész, mint
öt bolhacsípés. Bár Somolának nem lehetett fogalma a fenekelés
fájdalmairól, jótékony és hazug dünnyögésére az elítéltek többé
nem is rúgkapáltak.
Egyik alkalommal a tanítónk közvetlenül csengetés után jött be,
de ezt nem fedezte fel Borbíró, a szamárpad hórihorgas
lakója. Éppen üvöltözött, és a saját hangjától megittasultan, nem vette észre, hogy már mindenki hallgat.
– Szóval te rendezed itt a hangversenyeket?
– mondta a tanítónk összevont szemöldökkel.
– Igenis, én rendezem – jelentette ki Borbíró,
nem minden büszkeség nélkül.
– Mert bevallod, ezért csak egyet kapsz – hozta
meg az ítéletet tanítónk. – Gyere ki, fiam, hogy
máskor ne tedd! Tanulj becsületet!
Borbíró előjött, és hogy kimutassa
töredelmes bűnbánatát, ráhajolt a
padra, mire Somola azonnal elkapta
az üstökét. Ez esetben haragudott is
az elítéltre, aki több ízben nem vette
be rablónak a rabló-pandúr játékba.
Borbíró készségesen várakozott, míg
a tanító bácsi a pálcát kereste.
Ahogy a pálca előkerült,
Borbíró hirtelen sziszegni
kezdett, akár egy óriáskígyó.
A tanító bácsi közeledett,
Borbíró viszont már jajgatott is. Erre a tanító bácsi
megtorpant:
– Mi lelt? Még hozzád
sem értem!

Borbíró szipogott.
– Ő csinálja – zokogta, de nem tudta megmozdítani a fejét.
Hamarosan nyilvánvaló lett, hogy Somola az elítélt haját markolja, és az előbb föltehetően tépte is. Egyéni bosszúra használta
föl az ítéletet.
– Miért húzod a haját? – szólt reá a tanító bácsi Somolára.
– Azért – magyarázta –, mert óra előtt üvöltött. Gondoltam,
meghúzom egy kicsit a haját, hogy ne üvöltsön többé, hanem
tanuljon becsületet!
– És ki adott erre jogot? – kérdezte a tanító haragosan.
– A tanító bácsi mondta, hogy a rosszakat meg kell büntetni.
Mert mi lesz belőle az életben, ha így folytatja?!
Erre a tanító bácsi halkan szólt reá Somolára.
– Te ötöst kapsz.
Az egyet ráverte Borbíróra, aztán megbízta, hogy fogja
Somolát.
– Ezt kapod – közölte Somolával –, hátha tanulsz becsületet!
Somola ugrált, leült a földre, könyörgött.
– Nem is fáj – biztatta Borbíró, és elkapta a nyakát.
Somola szipogott, majd a botütés előtt fölordított.
– Jaj, tanító bácsi!
– Mi baj? – kérdezte a tanítónk.
– Most ő húzza – jajgatott Somola.
Borbíró fölállt:
– Igenis, húzom – mondta önként és lelkesen. – Mert a tanító bácsi is azt akarja, hogy rendre szoktassuk. Hát én is segítek,
hogy tanuljon becsületet!
Erre a tanítónk elsápadt a méregtől.
– Milyen rend az – kiáltotta –, amit hajhúzással,
kínzással teremtenek? És hogy lesz abból becsület?!
A tanító bácsi olyan haragos
volt, hogy mérgében meghajlította a nádpálcát, és kettétörte,
nyilván akaratlanul. Azzal kiment.
Úgy gondoltuk, másik nádpálcát
keres.
De vagy mégsem azért ment, vagy
nem talált új nádpálcát, mert egy félóra
múlva anélkül jött vissza.
Attól kezdve csak elítélő arckifejezésével sújtott a bűnösökre, és nem
támaszkodott egyébre, mint a
tudomány erejére. De ez elég
volt. Mert ha csúnyán nézett,
az jobban fájt a verésnél. A tudomány pedig erősebb volt,
mint a pálca. Mert azóta se
tört el.
Bajor Andor
Magyarics László
illusztrációja
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Tanulj becsületet!

Füllent-e a kutya?
Bhogy a látogató a díványnak pont

izony, ez is előfordul. Történt egyszer,

arra a helyére ült, ahol a kutya szokott
heverészni. A felháborodott kutyus cselhez folyamodott. Az ajtóhoz szaladt, és
hevesen kaparászni kezdett. A vendég
szolgálatkészen felállt, hogy kiengedje,
mire a kutya villámsebesen elnyargalt
mellette, és elfoglalta megszokott helyét
a díványon. Kétségtelenül „hazudott”
tehát.
Lehet, hogy a hosszú együttlét során ő
is tanult valamit az embertől?
Sz. F.

Lehet-e tejjel festeni?
alán megfordult már a fejedben, hogy sötét színű papírra
T lehetne-e tejjel fehéret festeni. Ha még nem próbáltad ki,

ne is tedd, mert nincs benne a fehér színezék, csak fehérnek
látszik. Azért látjuk fehérnek a tejet, mert a benne úszó rengeteg parányi zsírcsepp és fehérjerészecske a szétszórt fény
fehér visszaverődését okozza. Ha téli rajzot készítünk, a havat
általában halványkékkel vagy lilával színezzük.
(I.)

Szólásmagyarázat

Kapóra jön
Ha segítségére, vagy valami a legjobbkor történik, akkor

a valaki éppen akkor jelenik meg, amikor szükségünk van

használjuk ezt a szólást. A mondásnak egy népi gyermekjáték
a forrása. Labdajáték volt, talán a mai röplabdázás régi, egyszerű formája. A két szemben álló csapat tagjai a labda leütésével
szerezhettek pontokat, felváltva adogattak. Az ellenfél ütését
el kellett kapni, mielőtt a labda a földre esett volna. Ha „kapóra
jött” a labda – vagyis úgy dobták, hogy el lehetett kapni –, akkor örülhettek a gyerekek a pontszerzésnek.
A szólás mai, átvitt értelme is jóleső érzéssel párosul, hiszen
mindig örülünk annak, ha valaki éppen jókor érkezik, vagy
valamely esemény a kívánt időben következik be.

Húsvéti totó
A 13–14. szám Zsibongójában közölt totószelvény helyes
tippjei a következők: a - 2, b - 1, c - 2, d - 2, e - x, f - 2.
Jutalmat kapnak: Fazekas Andrea (Kisorosz), Sándor Lenke
(Törökfalu), Dózsa Anita (Szabadka) és Nagy Judit (Topolya).

Ekutyáknak azon hangjait, melyek megfelelnek az emberi ne-
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gy amerikai kutató azt állítja, hogy sikerült felfedeznie a

vetés hangjainak. A kutató szerint az állítólagos, nevető hangot a
kutya akkor adja ki, amikor például felkap egy játékotszert, vagy
játékba kezd egy másik kutyával.
Ugyanakkor állítása szerint a „kutyanevetés” hasonlóan ragadós, mint az emberi. Kísérletében tizenöt kutyának játszotta le
felvételről a kutyanevetés hangjait, mire mindegyik kutya izgatott és játékos kedvű lett.

Nemcsak az emberek
nevetnek
Az amerikai kutató eredményei nagy jelentőséggel bírnak
azon tudósok számára, akik azt kívánják kideríteni, hogy a nevetés mint kommunikációs eszköz hogyan alakult, formálódott az
evolúció során.
Hasonló kutatási eredmények már léteznek patkányokkal kapcsolatban, amelyekről kimutatták, hogy nagyon magas, csicsergő
hangot adnak ki játékos harc közben.
(D–k)

Berakós rejtvény
GY

TT

A gróf megkérdezi inasát:
– Jean, közlekedik a háztetőkön villamos?
– Nem, uram.
– ...
A gróf újabb kérdését, azaz a vicc csattanóját megtudod, ha
berakod a szavakat, betűcsoportokat az üres rácsba.

Kétbetűsek: ÁL, ÁM, DZ, ÍR, LÉ, RH, RR, TL, ÜK, VŐ.
Hárombetűsek: ADU, ERI, RIA, SÍK.
Négybetűsek: ELTE, ERRE, ÉROD, HALL, KEDD, KROM, MELL, TERV.
Ötbetűsek: GYURKA, KÉREM, TELEP.
Hatbetűs: EREZET.
Tizbetűs: KERESKEDÉS.

NY

Betűrejtvények
1

F
NK

2

3

T
NY

4

T
E

5

T
J

M

Ó

Z
E

E

Skandináv rejtvény (16.)
Három virágnevet kell megfejtenetek. Az egyik egy hangszer neve is,
a másik talán a legszebb illatú, a harmadikból szörpöt is lehet készíteni.
ERDŐVÉG
SZERB
NEVE
ZÉRÓ

LAPOS
SPORTESZKÖZ
MASINÁK

KERTI BÚTOR

RITKA

NORD

GRAMM

KÖNNYEN
TÖRIK
BELGRÁDI
HETILAP

FORDÍTOTT
INDULATSZÓ
GION
NÁNDOR

1

TÉLI
CSAPADÉK
SZÉP,
SZERBÜL

HOZZÁÉR

DÉL

JÁROM

FÉRFINÉV

NŐI
NÉV
BIBLIAI
SZEMÉLY

BELGRÁD
HEGYE

SUGÁR
GYERMEKE

BÓR

TÁR BETŰI

LÁTOGATÓ

ELKÉPZELÉS

IGEKÖTŐ

AZ ISKOLA
A HATÁRON
C. REGÉNY
ÍRÓJA
ÚJVIDÉK

MAJDNEM
DEREKA

ZRENJANIN

BELGIUM

EGY

RIGA ELEJE

DEHOGY!

ANNÁL IS
LEJJEBB

EZ

SZEL

ZÚDÍT

NORD

ARRÓL A
HELYRŐL

NŐI
BECENÉV

NYUGAT

GAUSS

NÉVELŐ
TUSA
BETŰI

KELET

NULLA

L. Y. O.

BELGA
FOLYÓ
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2

Átfedések
Meghatározások

1

1. Muzsika – az
izomban rejlik,
2. Női becenév
– házi szárnyas,
3. Bácskai helység
– düledékes,
4. Férfinév – szánt,
5. Ilyen a fa
levele – az egyik
napszakból való,
6. Ipari növény
– tetőfedő anyag,
7. Égési termék
– cigány ember,
8. Ajtót kinyit
– oszlopokon
nyugvó boltív,
9. Mögé ellentéte
– élelem.

2
3
4
5
6
7
8
9

Kicsi sarok

Mini számjáték
A négyzetekben levő
számok mindegyike
csak egyszer fordulhat
elő (1, 2, 3, 4) minden
sorban és oszlopban.

2

4

1

Kétszer akkora
Nézd meg jól az ábrát, és
találd ki, hogy lehet egy
kétszer ekkora négyzetet
megrajzolni úgy, hogy
a négy sarokpont rajta
legyen.

A meghatározások alapján minden sorba két szót kell beírni.
A szavak 1, 2 vagy 3 betűvel is átfedhetik egymást.
A végső megfejtést a kiemelt négyzetekből olvashatod össze.

Homokóra
A 13–14. szám
megfejtései

1
2
3
4
5
6
7
8
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9

Meghatározások
1. Lassú esőre mondjuk, 2. Ilyen kút is van, 3. Harapásnyi étel,
4. Egészséges ital, 5. Repülő csészealj, 6. Erdei gyümölcs,
7. Evőeszköz, 8. Balkáni ország, 9. Álomba ringat.
A rejtvény kiemelt oszlopában egy cselekvést kifejező szót
kapsz. Ha ezt a cselekvést műveled, a homokórát is jó kitenni,
hogy érzékelhesd az idő múlását.

Keresztrejtvény
– Vízvezeték-szerelő, és javítom
a radiátort.
Betűrejtvények
1. terepszemle, 2. karaván,
3. maraton, 4. suba alatt
Játék a szavakkal
Brüsszel
Csigavonalban
Zenta
Mini rejtvény
piros tojás
Négyből öt
cica
Húsvéti berakós
locsolkodás
Közmondás
Minden jó, ha vége jó.
Állatkereső
macska
Keresztszavak
Vízszintesen: nyitva van,
csíráztat, letetted
Függőlegesen: gyötrelem,
szivárvány, paraziták
Lóugrásban
1. Mikszáth, 2. Benedek,
3. Gárdonyi, 4. Kányádi
Anagramma
gyöngyvirág
Körszámtan
A keresett szám 767, mert a
számokat megduplázzuk, majd
hozzáadunk egyet.

A 13–14. skandináv rejtvény
helyes megfejtése:
HIRTELEN MEGFORDUL
S BECSAPJA A KAPUT.
Könyvjutalmat kap:
Ali Nikoletta, Zentagunaras.
A húsvéti skandináv rejtvény
helyes megfejtése:
AJTÓ MÖGÖTT ÁLLOK,
AJÁNDÉKOT VÁROK.
HA NEM ADNAK PIROS TOJÁST,
AKKOR TOVÁBBÁLLOK.
Könyvjutalmat kap:
Palotás Mihály, Óbecse
Trifković Nenad, Topolya
Korsós Brigitta, Szabadka

A 15. szám
megfejtései
Keresztrejtvény
– Hát ez igaz, de ő Kanadában
él.
Betűrejtvények
1. próbababa, 2. belefárad, 3.
szóba hoz, 4. kitalál
Szótagolva
Kanada
Se eleje, se vége
Tolnai Ottó
Berakós
Orgona
Kereken száz
71+29 = 100
Mini keresztrejtvény
csokitorta
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Pifu fát hasogat

Kos (III. 21.–IV. 20.)
Semmi sem állandó, sem a hangulatod,
sem a barátságaid, még kevésbé az érzelmeid.
Csupán a siker és a szerencse szegődik tartósan
melléd és biztosítja népszerűségedet ott, ahol
tündökölni akarsz. A szerelem orvul támad rád,
és alig eszmélsz, máris követnéd a srácot még a
világ végére is. Májusban majd eldől, hogy érdemes-e ilyen hosszú utat megtenned.

Bika (IV. 21.–V. 20.)
Nagyszerű társaságot gyűjthetsz magad
köré, és nem csak ragyogóan érzitek magatokat,
hanem hasznosan töltitek az időtöket. A közös
tanulás eredményes lehet. A szerelmi siker sem
marad el, de ha ilyen erős érzelmekkel kezdődik
ez az ismeretség, gyorsan zátonyra futhat a
kapcsolat.

Ikrek (V. 21.–VI. 21.)
Amit az otthoni zűrök miatt elmulasztottál,
azt most bőven pótolhatod. Jobbnál jobb bulik
követik egymást és szinte folyamatosan szerelmes lehetsz, de mindig másba. Ám nem benned
van a hiba, a partnerről derül ki, hogy megbízhatatlan. A hónap vége felé a suliban vagy utazás
közben összejöhetsz valakivel, akiről kiderül,
hogy még okos is.

Rák (VI. 22.–VII. 22.)
Valójában csak otthon érzed jól magad. Kiélheted lakberendezői hajlamaidat, ápolhatod
szobanövényeidet vagy a kertet. Barátaid nálad
adnak randevút egymásnak, és itt szövődnek
különlegesen szép szerelmek is. A külvilág
gondjai a hónap végén törhetnek be hozzád,
mert a rokonok körében lehetnek különböző
nehézségek. Olyan anyagi problémákkal is meg
kell küzdened, melyekre aligha számítottál.

Oroszlán (VII. 23.–VIII. 23.)
Sokan igyekeznek a kedvedbe járni, és ennek
a szeretetnek nagy hasznát veszed a suliban,
valamint a most még csak hobbinak számító
terveidben. Ha pedig összeveszel a kedveseddel, akkor mindig akad valaki, aki egyengeti a
békülés útját. A pénzedre vigyázz, mert nem
csak sokat költesz, hanem lába kelhet a pénztárcádnak is.
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Szűz (VIII. 24.–IX. 23.)
Talán te sem vagy egészen biztos a jövődre
vonatkozó terveidben, s az is előfordulhat, hogy
vége-hossza sincs az otthoni felfordulásnak.
Szerencsére ez az átmeneti állapot sem tart sokáig, de addig is nagyszerű barátokra találhatsz.
A hónap közepe táján egy váratlan fordulattal
megoldódnak idegesítő problémáid. Az iskolai
feladatok nem is lesznek olyan nehezek, mint
ahogy gondoltad.

Mérleg (IX. 24.–X. 23.)
Ha eddig csak ábrándoztál a nagy szerelemről, akkor most teljesülnek a vágyaid. De ennél
sokkal többet ígérnek az elkövetkező hetek:
szerencsét egy versenyen, sikeres felelést,
dolgozatot. Egyszeriben felfigyel rád mindenki.
Újjá varázsolhatod önmagadat, hogy mindenkinek megakadjon rajtad a szeme.

Skorpió (X. 24.–XI. 22.)
Tovább szeretnél nyújtózkodni, mint
ameddig a takaród ér. Esetleg a balszerencsés
körülmények esküdnek össze ellened. Ezért
fenyegetnek anyagi gondokkal az elkövetkező
hetek. Igyekezz minél gyorsabban túljutni ezen
a helyzeten. Figyelj arra is, hogy a kötelezettségeidet időben elvégezd. Hogy elkerüld a kínos
helyzeteket, ne beszélj senkinek érzelmeidről.

Nyilas (XI. 23.–XII. 21.)
Ne ússz az ár ellen, főként május első napjaiban tartalékod az erődet, mert csak elrontod
a későbbi jó lehetőségeidet. Ne tolakodj tehát
a rivaldafénybe. Unatkozni nem fogsz, mert ragyogóan érezheted magad barátaid körében,
és olyan tanulmányokba kezdhetsz, melyek
sokáig lefoglalják minden szabadidődet. Egy
szép ajándék teszi emlékezetessé ezt az időszakot.

Bak (XII. 22.–I. 20.)
Koncentrálj a jövődre, mert ezekben a
hetekben még a szerencsés körülmények is
segítik megvalósítani elképzeléseidet. Előnyös változások várhatók otthon, különösen
anyuval lehet bensőséges a kapcsolatod. A
régi barátaid azonban csalódást okozhatnak.
Ráadásul éppen akkor, amikor a legnagyobb
szükséged lenne rájuk.

Vízöntő (I. 21.–II. 19.)
Előnyös változások kezdődnek az egyéniségedben. Igényesebb leszel a barátaiddal,
a körülöttetek történő eseményekről vallott
nézeteikkel szemben. Főként május első fele
ígér gazdag programot, a suliban pedig rendkívüli eredményeket. Talán külföldre is elutazol egy versenyre. A hónap második felében
megtalálhatod azt a személyt, akiről eddig csak
ábrándoztál.

Halak (II. 20.–III. 20.)
Ne legyél jó tündér, és senki kedvéért ne
tegyél olyat, ami ellen erkölcsi érzéked tiltakozik, vagy túllépi a baráti szívesség határát. Ha
a szerelemben már magyarázkodni kell, akkor
jobb befejezni ezt a kapcsolatot. Egy nagy cél
érdekében takarékoskodni kezdhetsz, s a jelek
szerint lesz is miből. Az iskolában folyamatosan
jó eredmények várnak rád.

Tapintatlan mérleg

Életszagszerű

A törvény nevében!

Egy jóval a fogyókúra előtt álló, testes
úr fellép az automata mérlegre. A gép
nyikorog, csikorog, majd megjelenik rajta
egy felirat: „A mérleget egyszerre csak
egy személy használhatja!”

A filmrendező új filmjéhez válogat
szereplőket. Egy ismeretlen, jóképű fiatalembertől megkérdezi:
– El tudná játszani egy gazdag külföldi
vállalkozó szerepét?
– Mi az, hogy el... Emiatt ültem másfél
évet!

– Miért sírsz, kisfiam? – megy oda a
rendőr egy bőgő gyerekhez.
– Ne-hem tu-tu-dom kinyitni a konzervemet!
– Na jó van má’, add ide azt a dobozt!
Rendőrség, kinyitni!

Féktelenség

A nyolcadikos fiúnak meséli az apja:
– Amikor én annyi idős voltam, mint
te, a nagy teljesítményű számítógépek
akkorák voltak, mint egy háztömb!
Mire a fiú, döbbent arccal:
– Úristen! Akkor mekkora lehetett az
egér?

Az új kozmetikus a következő tanácsot
kapja a főnöktől:
– Ha jön magához egy vendég, úgy
köszönjön neki, hogy „Jó napot, asszonyom!” És amikor távozik, mondja azt,
hogy „Viszontlátásra, kisasszony!”

Munkamegosztás
Két asszony beszélget.
– Az én férjem nagyon sokat segít
otthon.
– Az enyém is. Most például éppen
alszik a gyerekei helyett.

Fűrész
– Ön tehát bűvész – mondja a cirkuszigazgató a jelentkezőnek. – És mi a
szűkebb területe?
– Az emberi test kettéfűrészelése
– Családja, testvérei vannak?
– Igen. Van hat féltestvérem.

Hobó
– Hogy hívják a messziről jött hajléktalant?
– Távcsöves.

A rendőr megállít egy autót.
– Uram, a fékje nincs rendben... Ez, bizony, belekerül most vagy kétezerbe!
– Micsoda mázli! – kiált fel a sofőr. – Ezt
mondták a szervizben is, de ott ötvenezret kértek volna.

Egyenruha

Bosszú
Izgatott nő áll az őrszobán az ügyeletes tiszt előtt, többszöri szabálysértés
miatt kísérték be.
– Neve?
– Okító Ilonka.
– Életkora?
– Huszonhárom év.
– Foglalkozása?
– Tanítónő.
A hadnagy erre feláll, elvigyorodik, és
utasítja a hölgyet:
– Pompás! Ilyen alkalomra vártam
egész életemben. Most leül, és ötszázszor leírja tökéletes szép írással: „Ha piros
a lámpa, útkereszteződésnél áthaladni
tilos!”

– Ajánlhatom a nyereg alatt puhított rostélyosunkat?

Komputernosztalgia

Az előkelő párizsi szállodából kitántorog egy ittas vendég, és így szól a díszes
egyenruhában álldogáló alakhoz:
– Helló, hívjon nekem egy taxit!
Az egyenruhás sértetten válaszol:
– De uram, én nem portás vagyok,
hanem tengernagy!
– Oké! – mondja erre a részeg. – Akkor
hívjon egy hajót!

Bukás
Sportüzletben az egyik eladó mondja
a boltvezetőnek:
– Uram, rájöttem, hogy miért nem
fogynak a bukósisakok.
– És miért nem fogynak?
– A csomagoláson levő figyelmeztetés
az oka, amin az áll: „Ütéstől óvni!‘

– Végre egy jó dallam! Ezt sürgősen lekottázom!
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A legjobb reklám

Modernizált székely vicc

A százlábú

Ebéd

A székely és a fia fát vág az erdőben. A
fiú egyszer csak megszólal:
– Na, isten vele, édesapám!
– Mi az, felém dől a fa?
– Nem, csak borzasztóan unom magam, úgyhogy inkább hazamegyek.

A százlábút kis híján elüti egy autó.
– Nem tud vigyázni? – förmed rá a
sofőr.
– De tudok, kérem – mondja a százlábú –, de amikor leléptem az útra, a lámpa
zöldet mutatott.
– Az lehet. De csak addig, amíg az
első ötven lábával lépett le! – válaszol
a sofőr.

Pistike panaszkodik a szöszke tanító
néninek:
– Mónika néni! Nagyon fáj a hasam!
– Mit ettél vacsorára?
– Paradicsomos kagylótésztát.
– És lenyelted a gyöngyöt?!

Tudós elmék
A matematikus, a biológus és a fizikus
üldögél a presszóban. Arra lesznek figyelmesek, hogy két ember bemegy a szemközti házba, majd nem sokkal később
három ember jön ki onnan.
– Az első számításunk tévesnek bizonyult – mondja a fizikus.
– Nyilván szaporodtak – véli a biológus.
Megszólal erre a matematikus:
– Tehát, ha most pontosan egy ember
lép be a kapun, akkor ismét üres lesz a ház.

Három nap
A skót már két éve nem fizet lakbért.
Megunja ezt a háziúr, és megfenyegeti:
– Adok magának három nap haladékot, de aztán kilakoltatom!
– Három nap? – tűnődik a skót. – Nem
bánom, legyen ez karácsony, húsvét és
pünkösd!

Sportteljesítmény
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– Mi az abszolút sportteljesítmény?
– Hosszában átúszni a befagyott
Dunát.

Segítség
Ebédlőben:
– Pisti, miért eszed le a pólódat?
– Segítek anyunak.
– Hogyhogy?
– Nem kell megkérdenie, mi volt az
ebéd.

Fogda
Egy újonc panaszkodik a haverjának:
– Az őrmester hatnapi fogdát sózott
rám.
– De miért?
– Azt nem tudom, de azt igen, hogy
ebből négyet ezért a krédésért kaptam.

Számolás
Mórickától megkérdezi a tanárnő:
– Móricka, ha neked van 5 almád, és
a testvéred elvesz belőle 3 almát, mi lesz
belőle?
– Nagy veszekedés.

– Segítsen, doktor úr, már megint az allergia!

Jeles
– Apu! Ma ötöst kaptam az iskolában!
– újságolja Pistike.
– Na, ennek örülök – mondja az apja.
– Gyere, ül le, és meséld el, hogy történt!
– Az úgy volt, hogy nyelvtanból és
matekból kaptam egy-egy kettest, földrajzból meg egy egyest.

Karikák
Egy férfi elmegy az orvoshoz, és így
szól hozzá:
– Segítsen rajtam, doktor úr! Állandóan piros karikák ugrálnak a szemem
előtt.
– Rendben. És milyen színű karikákat
szeretne?

Jön a segítség, de...
A rendőrségi ügyeleten megcsörren
a telefon. Remegő női hang kér azonnali segítséget. Bemondja a címet, és
csak sikongat tovább. Az ügyeletes tiszt
megszólal:
– Küldjük a járőrkocsit, de előbb tessék elmondani szép tagoltan, hogy ki és
miért fojtogatja?

– A doktor úr kéreti a torokfájós zsiráfot!

11. KŐKETÁNC

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.

Sztárfotó
a Zenebonában!
Szeretnél egy fotón díszelegni a kedvenceddel?
Az imádott személy lehet énekes, színész, sportoló.
Tehát itt a nagy alkalom!
Hogy teljesüljön a vágyad, ezt kell tenned:
1. Keress magadról egy legalább fél levelezőlap nagyságú fényképet (bélyegnyi képből nem tudjuk megcsinálni).
2. Írd egy papírra, kivel szeretnél a fotón lenni. A híresség fotóját mi szerezzük be.
3. Mindezt tedd egy borítékba, és küldd el a címünkre:
Jó Pajtás (Sztárfotó), 21000 Novi Sad, Vojvode Mišića 1.
4. A többit bízd ránk.

Várja leveled
a Bizalmas sorok!
Egy normális tininek rengeteg gondja van. Íme néhány a sok közül:
Kevés a zsebpénz.
Nem jössz ki a szüleiddel.
Összezördültél a barátnőddel.
Már huzamosabb ideje csapnivaló a kedved.
Véget ért a nagy szerelem, és te vagy a vesztes fél.
Millió idegesítő pattanás csúfítja az arcod.
Néha nem tudsz mit kezdeni magaddal.
Nem találsz egy normális fiút (lányt).
Nem engednek a diszkóba.

SZÓLJ, SÍP, SZÓLJ!

Idegesít, hogy súlyfelesleged van.

rtesítjük a népzenekedvelőket, a versenyre készülőket és felkészítőiket, hogy a XXII. Szólj, síp, szólj!
népzenei vetélkedőt 2007. május 5-én, szombaton
tartjuk az Újvidéki Rádióban. Érdeklődni a 063/8-378552-e mobilszámon lehet. Mindenkinek további sikeres felkészülést kívánnak a szervezők.

Rá akarnak beszélni a cigire. (Ne adj’ isten! valami rosszabbra.)
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Azon nyomban írd meg gondjaid. A BIZALMAS SOROK várja leveled.
Minden levélre, minden kérdésre válaszolunk!
A titoktartás 100 százalékos (ha jeligével jelentkezel).
Csak neked segít Bori Mária pszichológus.
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