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Jó Pajtás

A jövő heti Jó Pajtás
címoldala és posztere

Mindenféle
szerkentyűk
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I

Íme a molbiltöltő
bikini, az előttünk
álló nyár nagy-nagy
divatsikolya.
A lényeg itt az,
hogy a fürdőruha
anyaga apró
napelemtáblákkal
van telerakva.
Ezek aztán a
medence szélén
történő napozás
közben annyi
áramot termelnek,
hogy feltöltik a
kimerülőfélben levő
telefont.
Az eszement
találmány arra is jó,
hogy a strandon az MP3-as zeneszerkentyűdet is ellássa
árammal. Mindent egybevetve: elképesztő ötlet, annyi
biztos!

gazán jól jött ez a
május elsejével egybekötött miniszünidő.
Azt hiszed, voltam
valahol kirándulni?
Nem, nem, idehaza töltöttem valamennyi napot.
Pedig olyan szép idő volt…
Nálunk ugyanis a ház
alapos felújítása van épp folyamatban. Újvidék központjában lakunk, egy majd százéves
házban, amelyet még dédapám épített. A tetőt kellett alaposan átrázni, a falakat keresztülfűrészelni nedvességszigetelés céljából,

Ezt csak azért mondom, hogy elpanaszoljam: téglákat cipeltem, az udvart ástam, a
bútorokat hordtam ki és be, a tetőfedő mesternek adogattam a cserepeket. Szóval kétkezi munkásként töltöttem ezt a miniszünidőt.
Amolyan napszámosként.

felújítani a villanyvezetékeket, kitakarítani a
padlást és a pincét, korszerűsíteni a központi
fűtést. A következő mesterek jártam nálunk:
falat vágó nedvességszigetelők, kőművesek,
villanyszerelők, szobafestők, asztalosok,
kárpitosok, fűtésszerelők.

Robi?
Köszi a kérdésed. Ő csak annyit tett
mindeközben, hogy beleírta a nevét a frissen
kiöntött, még puha, nedves betonba. De mit
várhat az ember egy ötéves kölyöktől?
Azért volt egy nagyon izgalmas élményünk is. Ugyanis nemrég az Újvidéki
Vásáron rendezték meg a motorkerékpárok
kiállítását, bemutatóját. A rendezvény neve
Motor Show volt.
No itt aztán Robi meg én igazán fontos
szereplők voltunk. Nem akadt kétkerekű,

amelyre fel ne kapaszkodott volna. Még
a közlekedési rendőrség óriási BMW-jére
is feltelepedett, bekapcsolta a villogó kék
fényeket, sőt a fültépően bőgő szirénát is.
A rendőr bácsi csak nézte, nézte, mit művel
Robi, de türelmes volt. Sőt azt is megengedte
neki, hogy belefújjon az alkoholszondába.
(Tudod, ez az a műszer, amely kimutatja a
vérben levő alkohol szintjét.)
Robinak mégsem ez volt a csúcsélménye,
hanem a négykerekű, ún. Quad-járgányok,
azaz a négykerekű motorkerékpárok.
Bevallom, nekem is ezek kötötték le a
figyelmem. Létezik egész kicsi Quad, gyerekeknek, és nagy, felnőtteknek. Ezek tulajdonképpen nem városi vagy közúti közlekedésre
szánt eszközök, hanem hegyi terepekre való
csodabogarak. Nincs olyan csúszós, sáros
erdei út vagy meredek emelkedő, amelyre
fel ne tudnának kapaszkodni karmos kerekeikkel.
Hát nagyjából ennyi történt az utóbbi
időben.
A három kép közül kettőn Robi látszik, az
egyiken pedig egy vagány Quad, melyet alighanem te is örömmel megnyergelnél.
Gabi

Ünnepeltek az óbecsei
Petőfi iskolában
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Majd népdalt hallhattunk szerb nyelven, s Eremić Zoran tamburajátékát.
Nataša Knežević tanárnő növendékei játékot mutattak be, majd
Banko Ibolyka tanítónő tanítványai táncoltak. Dudvarski Dušica tanító néni növendékei tréfás jelenettel szórakoztatták a közönséget.
Ezután következtek a táncok: Elsőként Molnár Sóti Irén tanító
néni diákjai, majd Csábi Krisztina tornatanárnő növendékei következtek.
Mindenkinek tetszett Palotás Alekszandra színjátszóinak szereplése. Lázár Ervin meséjéből a Fájós fogú oroszlán című jelenetet
adták elő.
Ismét tánc következett: Kristić Dragica és Cseszák Bezzegh Julianna csoportjai mutatkoztak be.
Végül Molnár Sóti Irén tanító néni kisdiákjai diszkóhangulatot
teremtettek.
Befejezésül Csábi Krisztina tanárnő tanítványai ritmikus táncot
adtak elő.
Koncz Erzsébet
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inden évben március 27-én ünnepelik az iskolanapot. A
szép díszteremben gyűltek össze az iskola kicsinyei és
nagyjai, tanítók, tanárok, nyugdíjasok, s az iskola minden
dolgozója.
Mint mindig, elsőnek az énekkar lépett föl Kiss Margit zenetanárnő vezetésével, hagyományosan a mindannyiuk számára ismert
iskolahimnusszal nyitották meg a műsort:
Ünnepeljük iskolánknak napját,
Ünnepeljük ezt a szép napot,
Petőfi Sándor emléke lobogjon,
Ki a harcban példát mutatott.
Hogyha egyszer elmegyünk majd innen,
Jön helyettünk ezer kis diák,
De szívünkben élni fog az emlék,
Petőfi Sándor, a mi iskolánk.
Ezután Máté Ágota igazgatónő üdvözölte az egybegyűlteket, s
köszönetét fejezte ki az iskolát támogató személyeknek, vállalkozóknak… Majd hozzátette:
– Emlékezünk iskolánk névadójára, Petőfi Sándorra, a költőre, a
példamutatóra, emlékezünk iskolánk múltjára, volt diákjaira, volt
tanáraira, akik munkájukkal megalapozták iskolánk hírnevét. És
jött az új generáció: új tanárok, új diákok, kik megpróbálják továbbvinni a Petőfi iskola szellemét. Megpróbáljuk az elődeink példáját
méltón követni, összeegyeztetve a jelenkor elvárásaival. Petőfi írta
e sorokat:
Sors, nyiss nekem tért, hadd tehessek
Az emberiségért valamit!
Ne hamvadjon ki haszon nélkül e
Nemes láng, amely úgy hevít.
Mi tenni akarunk valamit az emberiségért! A tanulóinkért. A
jövőnkért – fejezte be az igazgatónő.
Ezután Benák Erzsébet magyartanárnő rendezésében az iskola
diákjai bemutatták a Hosszan énekelj, szép emlékezet című Petőfiemlékműsort.

Új halfajok tájainkon
A
vizeinkben élő halfajok között sok az
olyan, amely az utóbbi évek-évtizedek
során érkezett hozzánk, korábban nem
élt errefelé. Érkezésük módja különböző. Vannak olyanok, amelyeket az ember gazdasági
megfontolásból telepített, de egyik-másik faj a
telepítésre szánt fajok között elvegyülve véletlenszerűen került hozzánk. Élnek felénk olyan
halak is, amelyeket kedvtelésből, gazdasági és
élettani indok nélkül bocsátottak a szabadba.
De vannak terjeszkedő (invazív) fajok is, amelyek
távoli vizekből kerültek hozzánk anélkül, hogy
vízhódításukban az ember szándékos segítségét
élvezhették.
A fajok elsőként megtalált, a szakemberek
által megvizsgált és azonosított halakat bizonyító példányoknak nevezzük. A legújabb ilyen
felfedezés mintegy két héttel ezelőtt történt,
amikor Beočinnál, a Duna homokzátonyain
visszamaradt tócsákban az ichthyológusok (halszakértők) megtalálták a háromtüskés pikó első
vajdasági példányát.
A pikó törpe növésű hal, legfeljebb nyolc
centiméter hosszúra nő, de leggyakrabban nem
nagyobb hat centinél. Fontos ismertetőjele a
hátrészen levő három, és a hasi oldalon levő két
éles tüske. Pikkelyei nincsenek, testét apró csontlapok fedik, faroknyele pedig élezett. Mindezért

Feltételezik, hogy hozzánk az uszályok
ballaszttartályaiban érkezett. Ez némi magyarázatot igényel. Berakodáskor, a teher egyenetlen
megoszlása következtében az uszályok néha
megdőlnek. A dőlésszög helyreállítása – tehát
a felborulás elkerülése – végett az uszályokon
különleges tartályok vannak, amelyeket ilyenkor vízzel töltenek meg. Kirakodáskor a vizet
kiszivattyúzzák, hogy visszaálljon az egyensúly.
Feltételezik, hogy a Duna-torkolat környékén feltöltött ballaszttartályokba a vízzel együtt tűhalak
is kerültek, és nálunk dobta ki őket a szivattyú.
A tűhalnak gazdasági jelentősége nincs, de
eddigi tudomásunk szerint kártétele sem ismert.
Vizeink immár legtömegesebb terjeszkedő
halfajai a gébek. Amikor gébet mondunk,
akkor – egyelőre – legalább négy különböző
fajra gondolunk, melyek egytől egyig a Duna
fekete-tengeri torkolatvidékéről úsztak fel. Ez a
terjeszkedés nem napokon, nem is hónapokon,
hanem évtizedeken át tartott, és ma is folytatódik. A 19. század hetvenes éveiben először
a tarka géb érkezett hozzánk, majd mintegy
száz évvel később megérkezett a folyami géb.
További tíz-egynéhány év múltán a békafejű
géb jelent meg, most pedig a kerekfejű vagy
feketeszájú géb elterjedése várható, hiszen a
Vaskapu vízi erőmű tározótavában egyedszáma
már elképesztő méreteket öltött.
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esetenként apró halat csak a hatalmas szájjal
rendelkező békafejű géb képes lenyelni. Ez a hal
a család legnagyobb képviselője, több mint húsz
centis is lehet. Őt a folyami géb követi mintegy
tizennyolc centis maximális testhosszal, megközelítőleg ekkorára nő a feketeszájú géb is, míg a
tarka géb legfeljebb kilenc centis. A pikó megérkezéséig ez volt vizeink legkisebb növésű hala.
Figyelem! A gébeket horgászaink leginkább
téves névvel illetik, és a fajokat sem különböztetik mindig. Miután ezt elolvastátok, és jól
áttanulmányoztátok a mellékelt képanyagot,
biztosra vesszük, hogy a témával kapcsolatban
öreg pecásokat is kioktathattok.
BUZÁS Mihály

Folyami gép

Háromtüskés pikó
a ragadozók alig tudnak elbánni vele, ha akad
más falat, a pikóval nem is próbálkoznak.
A pikó ádáz ikrafaló, más halak állományára
nézve nagyon káros lehet. Ívását megelőzően
magasan a vízi növényzetben épít fészket, ebbe
rakja kis számú ikráját, melyeket állandóan őriz.
A folyótorkolatok félsós vizének a hala, de
ismertek édesvízi életformára áttért állományai.
A Dunából kifogott példányról egyelőre nem
tudni, hogy az Al-Dunáról vándorolt-e fel, vagy a
folyó felső szakaszán bocsátották vízbe meggondolatlan halasítók.
A tengerben élő S-alakú csikóhalat a tévé
ismeretterjesztő műsorainak jóvoltából nyilván
valamennyien ismeritek. De kevésbé ismert,
hogy ennek a halnak egyenes testű rokonai is
vannak. Ezek a tűhalak. Vizeinkben való megjelenésük új keletű felfedezés, a Vaskapu vízi
erőmű gátján is átjutottak már, és nincs kizárva,
hogy hamarosan errefelé is megjelennek.
Fő ismertetőjeleik az elcsökevényesedett
uszonyok, melyek közül egyik-másik hiányzik is.
Állkapcsuk összenőtt, és szívócsövet alkot, a hal
ezzel szippantja be a lebegő szervezeteket. Tízegynéhány centiméter hosszú, rendkívül vékony
testét a növényzet közé fűzi, és függeszkedő
életmódot folytat. Külön érdekessége a tűhalnak, hogy a megtermékenyített ikraszemeket
az úgynevezett költőzsákban a hím hordozza!
Amikor az ikrából kikelnek a lárvák, akkor kiúsznak belőle.

Tűhal

A gébekre
jellemző
összenőtt
hasuszony
Valamennyi gébre érvényes, hogy
nincs halhólyagja (pukkantyúja). Valamennyi faj fő ismertetőjele az összenőtt hasúszó. Olyan formájú, mint a
tenyerünk, amikor vizet tartunk benne.
Ez az uszony nem az úszást, hanem a
kapaszkodást szolgálja, egyfajta tapadókorong. A gébek eredetileg a tengerek partszegélyének halai, tehát sekély
vízben élnek, és ezzel az átalakult
uszonnyal tapadnak az aljzatra, nehogy
partra vessék őket a hullámok.
A gébek a vízfenéken élnek, úszóhólyag hiányában lebegni képtelenek.
Akváriumban, de tiszta vízben álcázó
színeik ellenére is megfigyelhető
óvatos, araszoló mozgásuk, amely
inkább mászásra emlékeztet. Lomha
halacskáknak tűnnek ilyenkor, ám veszély esetén, vagy ha falatot észlelnek,
villámgyorsan megiramodnak. Fenéklakókkal – rovarlárvával, alacsonyabb
rendű rákokkal, apró puhatestűekkel
– táplálkoznak. Nagyobb falatot,

A kerekfejű géb hátuszonyában fekete folt látható

A tarka géb orrnyílásai felett kis szarvak vannak

Békafejű gép

KEDVENC ÉTELEM, ITALOM: Pizza, Ice
tea
KEDVENC ÁLLATAIM: Kutya, macska,
delfin, fülemüle
KEDVENC TÉVÉMŰSOROM: Hetedik
mennyország
KEDVENC ÉVSZAKOM: Tavasz
NO ÉS A SZERELEM? Van!
KIBE ESTEM BELE? Természetesen egy
fiúba!

Az írás kezdete
például az akkád leírásához is fel lehetett
használni.
Ékírásnak nevezzük a sumerok írásmódját. A jellegzetes vonásokról kapta a
nevét. Valójában a jelek többé-kevésbé
szög alakúvá egyszerűsödtek.
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z első írásrendszert a sumerok teremtették meg Mezopotámiában
Kr. e. 3200 körül. A kereskedőknek
könyvelniük kellett a kereskedelmi forgalmat, és meg kellett őrizniük a számlákat.
Lassanként az írás rögzített minden sumer
szót, ezzel lehetővé téve az emlékek, gondolatok fennmaradását.
A kereskedők áruikkal együtt egy
teniszlabda nagyságú agyaggolyót
is küldtek. Ez az üreges golyó belül
annyi, „kalkulinak” nevezett zsetont
tartalmazott, ahány áru volt a küldeményben. Ha például egy nyáj
tíz juhból állt, akkor tíz kis kerek
zsetont tettek az agyaggolyóba.
Megérkezéskor a golyót feltörték, és
megszámolták a kalkulikat. Később
a sumerok a golyó tartalmára utaló
jeleket karcoltak az agyagba. Ezzel
megszületett az írás. A zsetonokra
már nem volt szükség, a golyóból
pedig agyagtábla lett.
Az első sumer írásjelek tárgyakat
ábrázoltak leegyszerűsített formában. A századok során a képjelek
betűket vagy szótagokat jelöltek. Ettől kezdve a sumer írást más nyelvek,
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NEVEM: Béres Krisztián
MELYIK SULIBA, OSZTÁLYBA JÁROK?
Cseh Károly Általános Iskola,
6. c osztály
CÍMEM: Đure Đakovića 153., Ada
KEDVENC EGYÜTTESEM: Tankcsapda
KEDVENC DALAIM: Be vagyok
rúgva, Mindig péntek, Ez a ház,
Mennyországturiszt
KEDVENC ÉTELEIM: Pizza, spagetti,
palacsinta
KEDVENC ITALAIM: Pepsi, ásványvíz
SZERENCSESZÁMAIM: 1, 3, 5, 7, 9, 46,
97, 104
SZÜLETTEM: 1994. július 9-én, Zentán
SZEMEM SZÍNE: Kék
HAJAM SZÍNE: Barna
KEDVENC TANTÁRGYAIM: Biológia,
torna, rajz, műszaki oktatás
NO ÉS A SZERELEM? Azt nem árulom
el.

NEVEM: Tóth Kata
BECENEVEM: Katus
CÍMEM, TELEFONSZÁMOM: 24430 Ada,
Arany János u.1/b; tel.: 024/852-899,
mobil: 062/62- 94-83
ISKOLA, OSZTÁLY: Cseh Károly Általános
Iskola, 6. c
KEDVENC TANTÁRGYAIM: Magyar nyelv,
történelem, zenei nevelés, német
nyelv, biosz
AMI NEHEZEN MEGY: Torna
KEDVENC TANÁRAIM: Máriás Valéria,
Apró Ildikó, Fáy Marianna, Solymosi
Éva, Tóth Andrea
KEDVENC OLDALAIM A JÓ PAJTÁSBAN:
Rügyfakadás, Tiniturmix, Mizujs?,
Horoszkóp, Vicckupac, Zsibongó
KEDVENC KÖNYVEM: Jacqueline Wilsonkönyvek, bezzeg az én időmben,
Hétköznapi varázslat…
KEDVENC SZÍNEIM: Narancssárga,
világoskék, bordó, lila

Az öreg taxi
új ruhája
N
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ew Yorkban jelenleg tizenháromezer sárga taxi cirkál, öszszesen évi másfél milliárd kilométernyi utat megtéve. Az
autók legtöbbje évek óta a hatalmas Ford Crown Victoria,
mely kocsik több mint húsz liter benzint fogyasztanak el száz kilométeren.
Húsz liter száz kilométeren? Ez azért ma már Amerikának is sok!
Ezért, és nemcsak ezért, a rangos évforduló alkalmából a kocsik
alapos megújításával rukkolt elő a nagyváros erre illetékes hatósága.
A megújítás egyik fontos eleme tehát a korszerű, energiatakarékos motor kialakítása lett.
A taxi belső terének újratervezésénél az utas kényelme és minél
teljesebb kiszolgálása volt a cél. A pályázat kiírója a mozgáskorlátozottak közlekedésének könnyítését és célul tűzte. Például a
tolószékben ülő betegnek minden különösebb probléma nélkül
kell beülnie az új taxiba.
S hogy végül is milyen lesz a világ leghíresebb, citromsárgára
festett taxija?
Majd hamarosan ez is eldől.
Ám mi már most megmutatjuk, a különböző autógyárak milyen
járgányokkal pályáztak erre a megtisztelő feladatra.

Lehetséges, hogy még sosem
jártál New Yorkban, Amerika egyik
legnagyobb városában.
Ezért mondjuk el, hogy az idén lett
kereken százéves New York egyik
jellegzetessége, a Yellow Cab, vagyis
a mára legendává, sok esetben
filmhőssé is vált New York-i taxi.

Sylvester Stallone

Elkezdek szorgalmasan edzeni. Sokan azt mondják: reklámfogás az
egész, nincs sok értelme ennek a nagy csinnadrattával beharangozott mérkőzésnek, mert a múlt nem csaphat össze a jelennel. Csakhogy Mason Dixon népszerűsége a béka popsija alá süllyed, s ezért
sokan Rockyban látják az új bajnokot. Érdemes megpróbálni... Így
hát koromfekete séróval beugrok a szorítóba, ahol aztán minden
úgy történik, ahogyan megtörtént az első részben...
– Megérte?
– Azt mondják, hogy érdemes volt elkészíteni ezt a csöndes,
részleteiben élvezetes mozit, megint nekem szurkoltak a nézők.
Szóval – nagyon is megérte!...
– Folytatod a sorozatot?
– Erre a kérdésre még nem adhatok választ. Most egy Ramboepizódon dolgozom. Ugyanis Rambo is visszatér, hogy dicsőséget
szerezzen a csillagos-sávos lobogónak. Rocky VI. után Rambo IV.
Nem hangzik rosszul, ugye?
B. Z.
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– Mit is nyilatkoztál nemrég?
– Nagyjából ezt: „Sem én, sem te, senki sem tud akkora pofont
adni, mint az élet. Nem az számít, mekkorát ütsz, csak az, hogy
meddig tudsz ellenállni és talpon maradni...”
– Sokan elhúzták a szájukat, amikor megtudták, hogy vissza
akarsz térni a szorítóba.
– Sőt – sokan a markukba nevettek. Vajon miért akarok én visszatérni a nyugdíjból a ringbe? Én példát akarok mutatni fiataloknak
és öregeknek egyaránt, minden generáció megtanulhatja, hogy
bizonyítani rogyadozó lábakkal és homályosuló tekintettel is lehet.
De őszintén bevallom, hogy megpróbáltam a sarokba dobni, elfeledni a Rocky-skatulyát. Az első epizód után azonnal megcsináltam
az Édenkert a sikátorban című drámát és a F. I. S. T. című munkásmozgalmi alkotást. Az előbbi sztorinak alig akadt nézője, mégsem
akartam a szorítóban letanyázni. Más akarok lenni – mondtam magamnak –, nem akarok mindig dollárokban gondolkodni és olyan
rohadtul anyagias lenni. Az emberek úgy tekintettek rám, mint egy
híd alatt nyújtózkodó szörnyre. Gazos ösvényekre léptem, néha
elhasaltam...
– Mikor született meg a Rocky-legenda?
– Nézd, én gyermekkoromban a szegénynegyed utcáin csavarogtam. Éheztem! S aztán három nap alatt megírtam a Rockyt. A 29.
születésnapomon megnéztem Muhammed Ali és Chuck Wepner
ökölvívó mérkőzését, és azonnal megírtam a Rocky szövegkönyvét. Öt Oscar-előterjesztés! Én voltam az első számú szenzáció
Hollywoodban. De az ötödik epizód után elfáradtam a szüntelen
cikizéstől, nem bírtam tovább a megaláztatásokat, feladtam a
meccset. 1976-ban lépcsőn felfelé futott egy tréningruhás alak,
felért a csúcsra, mindent megnyert, amit megnyerhetett, vége. Persze voltam én Rambo is, szerepeltem néhány vígjátékban, néhány
akciófilmben. Emlékezzél! Láttál a Menekülés a győzelembe című
háborús sztoriban, a Kobrában, a Cliffhanger – Függő játszmában,
A pusztítóban, A specialistában, a Bérgyilkosokban, a Kémkölykök
3D – Game Over című rajzregény-adaptációban stb. Egy időben
nagy volt a rivalizálás köztem és Arnold Schwarzenegger között. Ő
abbahagyta, kormányzó lett, én folytattam...
– Miről szól az újabb Rocky-eresztés?
– A visszavonulás után Rocky Balboa egy éttermet vezet és azzal
szórakoztatja a vendégeit, hogy régi nagy meccseiről mesél. Néha
összeül a sógorával, magányában Adriant, elhunyt nejét gyászolja.
Múlnak a napok és alig történik valami a nagyvárosban. De aztán
egy számítógépes játékszimuláció a már-már elfelejtett Rockyt hozza ki győztesen a mostani világbajnok, Mason Dixon ellenében. A
menedzserek dollárra szomjúhozva megszerveznek egy mérkőzést.
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Rocky Balboa
visszatért
a szorítóba

Zenél is és telefonál is:

Sony Ericsson W880i
A Sony Ericsson W880i kézbe kaparintása nagy
vágya a zenés mobilok kedvelőinek. Csupa
gyönyörűség már csak ránézni is!

M

éreteit tekintve egyedül a vékonysága figyelemreméltó: 103x45x10
milliméter. Patikamérlegünk még
nincsen, így a súlyt tekintve a gyári adatokra
hivatkozhatunk, a szerint pedig 71 grammot
nyom a W880i. Ennek egyébként jelentős részét valószínűleg a strapabíró fém előlap teszi
ki. A méretekből adódóan a készülék kicsinek,
kecsesnek tűnik.
Színek
A telefonból kétfajta színváltozat létezik,
az egyik fekete-narancs színben feszít, míg
a másik fekete hátlappal és ezüst előlappal
rendelkezik. A modellek mindegyike leginkább unisexnek tekinthető, egyik sem mutat
egyértelműen férfias vagy nőies jegyeket. A
készülék elején a kijelző alatt az előlap színével majdnem egyező billentyűk és gombok
kaptak helyet.
Billentyűk
Sajna, a billentyűk majdnem használhatatlanul kicsik, hiszen 1x5 milliméteres,
körömmel benyomkodható kis pöckökkel
van dolgunk. De a legrosszabb a közöttük
lévő pirinyó távolság. Minden oldalról 5 mm
van a gombok között, ami a kecses ujjú
tinilányoknak is kevés...
A kamera
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A készüléken két kamera található, ezek
közül az előlapon lévő a szokásos VGA-felbon-

Zene
A komputerből betölthető zene mellett
rádió is van.
E telefonban van egy hangszóró is, így nem
feltétlenül fülhallgatón át kell élveznünk Lola
legújabb slágerét.
Való igaz, ez utóbbi – már mint a hangszóró
– hangzása amolyan dobozhangot produkál,
amely még egy low-end Sagemnek is felróható lenne, pláne egy zenei modellnek.
tású, amely mindössze a videotelefonáláshoz
elegendő, ezt a 064-es hálózatban már meg
lehet tenni.
A hátlapon lévő lencse felett egy „2.0
megapixels” felirat jelzi, hogy mivel van dolgunk. Ilyen kamerával már nagyon éles képek
készíthetők!
Kijelző
A W880i egy 262 ezer színű, TFT-technológiával rendelkező kijelzőt kapott, amely
320x240 pixel megjelenítésére képes. A méreteket tekintve 27x37 milliméter nagyságú.
A kijelző egyébként remek fényerővel és kontraszttal bír, még a legnagyobb napsütésben is
jól látható.

Játékok
Erről csak röviden, velősen. Van benne:
autóverseny, tetris és egy V-Rally. Ennyi jár a
készülékkel.
No és az akku?
Az akut illetően nagyot csalódik a büszke
tulaj. Persze pozitív értelemben. A vékonyka
950 mAh-ás teleptől egy, maximum kétnapos
elérhetőséget, és még kevesebb beszédidőt
várhat az ember. Ennek ellenére vígan végignyomogathatsz vele akár három kemény
munkanapot, rengeteg telefonálással, zenehallgatással.

Ez állati!

A

A medve

medve igen otromba állat, különösen a lába nagy, ami elárulja,
hogy nem előkelő származású. Természetesen többféle medve van, amint az általában állattal így van. Van barnamedve,
mosómedve, erdei medve és fehér medve. Az utóbbit jegesmedvének
nevezik.
A medve vegyes táplálkozású állat, ami azt jelenti, hogy húst is eszik,
meg növényi táplálékot is. Néha csemegéül az állatkertekben be-bekap
egy-egy, a ketrecébe benyúlkáló emberkezet, de erről a táplálékról lassanként leszoknak a be-benyúlkáló emberek.
A barnamedve szőrének színe barna vagy fekete, szóval ez is majdnem úgy van, mint a fehér kávéval, amelynek a színe barna, s a fehér
borral, amelynek színe sárga.
A medve vadállat, ami annyit jelent, hogy távol él az emberektől,
viszont az emberek azért vadak, mert nem élnek egymástól távol.
A medve hangját dörmögésnek mondjuk, ez a szép hang arra vall,
hogy a medve nem megelégedett lélek, amiben hasonlít a zsörtölődő
öregurakhoz.
A medve utálja a telet. Az egész telet átalussza barlangjában, s ezáltal
a szénkérdést és a nátha kérdését a lehető legpraktikusabban oldja meg,
tehát nem is olyan ostoba állat, mint amilyennek kinéz.
Gyertyaszentelőkor előjön a barlangjából és szétnéz: ha szép idő van,
a néphit szerint visszabújik a barlangjába, mert arról megtudja, hogy
még sokáig tart a tél. Ha pedig csúnya idő van, akkor kinn is marad,
mert tudja, hogy nemsokára kitavaszodik. Így hiszi ezt a nép. A medve
azonban sokkal ravaszabb, mint a nép és az ő hite. Ha szép idő van,
kinn marad, azért, mert szép idő van, ha pedig csúnya idő van, akkor
visszamegy a barlangjába, azért, mert juj, de csúnya idő van odakinn. Ez

a lehető legkörmönfontabb gondolkodás, amit a medve még azáltal is
komplikál, hogy nem pont gyertyaszentelőkor bújik elő, hanem csak úgy
gyertyaszentelő tájékában, egy kicsit korábban, vagy egy kicsit később,
csak azért, hogy a néphit egyáltalán ne tudjon rajta eligazodni.
A medvét a grófok vadásszák, a vadászok életveszélyes kalandok elbeszélésénél életveszélynek alkalmazzák, az oláhok pedig táncoltatják. A
medvetáncoltatók medvéjüket láncon vezetik, melynek a vége karikába
van fűzve, a karika viszont a medve orrába van fűzve, szóval a táncoló medve egy buta állat, amely a táncoltató által az orránál fogva vezetteti magát.
A medve bőrét medvebőrnek használják, amin igen szeretnek
hemperegni a gyerekek, mivel a legvadabb medve sem bántja őket
bőrkorában. Ilyenkor azután kedveskedésük jeléül mackónak hívják, és
simogatják.
A medve húsát nem eszik meg, de talpát – az általános iskolai olvasókönyvek szerint – a vadászok kitűnő csemegének tartják. Hogy a vadászok ezek után mit tartanak ezekről az olvasókönyvekről, ez a kérdés
nem tartozik a természettudományok körébe.
A medvék különösen a hegyoldalakon legelésző bárányokat és kecskéket szeretik, de szerelmük reménytelen, mert a hegyoldalon legelésző
bárányok és kecskék sohasem fogják őket viszontszeretni.
Nagy Lajos Képtelen természetrajz című könyve nyomán

Mit egyen a kedvenced?

Kutyának csontot,
macskának tejet?!
Hát a macska és a tej?
A köztudatban elterjedt, hogy a macska szereti a tejet (tényleg szereti), és ezért kell neki tejet adni.
Nos, ez utóbbi tévedés! Mert miről is van szó?
A tej alapvetően a szopós korú állatok táplálására szolgál, és az
van benne „elrejtve”, hogy: növekedés. Alapvető szerepe tehát, hogy a
macskák 6-8 hetes korukra olyan fejlettséget érjenek el, hogy már szilárd
táplálékot is képesek legyenek fogyasztani.
A későbbiekben (idősebb korban) azonban az állatnak nincs szüksége a tejre (a vadon élő állatok sem szopnak már kifejlett korukban).
Ez abban is megnyilvánul, hogy a kifejlett állatok jelentős részénél már
hiányzik a tejcukorbontó enzim, ezért van a tejtől hasmenésük.
Tehát elmondható, hogy 8-10 hetes kor után már felesleges tejet adni
a macskáknak, és gyakran káros is lehet, hisz hasmenést okoz.
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ondoljuk át, amit talán a nagymamától hallottunk még egészen
kicsi korunkban. Mert nem is olyan biztos, hogy a kutyának
csontot, a macskának pedig tejet kell adni!
Ez a nézet ugyanis egyáltalán nem helyes, de legfőképpen nem
egészséges: a csont beakad, elakad, felsért, megsért... és az örömön
kívül, amit szerzünk vele, semmiféle élettani és táplálási előnyt nem
jelent.
A csirke-, kacsa-, liba-, pulykacsontot mindenképpen mellőzni kell a
kutyák étrendjéből! Ezek a csontok nagyon kemények, élesen törnek, és
az éles szilánkok felsérthetik a bél nyálkahártyáját, esetleg annak kilyukadásához vezethetnek.
Ilyen esetekben mindenképpen állatorvosi beavatkozás szükséges,
és szigorú csontevési tilalom!
Amennyiben nem történik súlyos sérülés, a vérzés hamar eláll, a
hegek begyógyulnak.
A kutyusnak ezért inkább adjunk kutyatápot, amelyben benne van
minden, amire szervezetének szüksége lehet: ásványi anyag, vitamin és
nyomelem. És még keverni sem szükséges a házi koszttal – bár kétségtelen, hogy úgy szívesebben megeszi.

1904-ben, 103 éve történt

Meghalt Jókai Mór

J

ókai mindmáig a legolvasottabb
magyar írók közé tartozik. Életműve
a száznál is több kötetben felidézi a
nemzeti múlt egészének látomását.
Élete romantikus vonásokkal teljes. A
reformkor kezdetén született, 1825-ben,
és a polgári fénykor teljében halt meg hetvenkilenc éves korában, 1904-ben. Polgári
környezetben és polgáriasodott körülmények közt élő komáromi nemesi-értelmiségi
család fia volt; apja jogász, maga is annak

készült, ámbár kora iúságától fogva tudta,
hogy hivatását valamelyik művészetben
fogja megtalálni.
Egy időben habozott irodalom és festészet között, de már jogászkorában dicséretet nyert egy drámapályázaton, és ez eldöntötte további útját. Már első novelláival
sikereket aratott, első regénye ismert íróvá
tette. Ekkor kezdődött a Jókai-romantika
diadalútja.
Közéleti férfi: képviselő, főszerkesztő,
bankelnök is volt egyben. Később egyre jobban távolodott a napi valóságtól,
briliáns kalandregényeket írt, a bűnügyi
regénytől sem riadt vissza. De közben érdekelte minden tudomány: a csillagászattól a
tengeri csigák rendszertanáig, és irodalmi
tevékenysége mellett lelkes ismeretterjesz-

tő munkásságot is vállalt. Újságírói munkássága alig kisebb méretű, mint szépirodalmi
életműve. Szinte elképzelhetetlen, hogyan
is volt ideje mindehhez.
A sokáig erőteljes férfi hetvenöt éves
korában újra nősült. Fiatal lányt vett feleségül.
Élete végéig megmaradt derűs lelkű
emberszeretőnek. Minden másban hajlandó volt alkudozni és megalkudni, de az
emberségesség kérdéseiben soha. Szerette
az embert, az életet, a szépséget, a jóságot,
az igazságosságot – és ezt hirdette végtelen
képzelőerővel és szeretetre méltó szelídséggel. Ezt érzi meg ma is az olvasó. Ez a titka
annak, hogy ma is a legolvasottabb magyar
írók egyike.

• Ezen a napon történt • Ezen a napon történt • Ezen a napon történt •
MÁJUS 3.
Ma Tímea, Irma, Viola,
Antónia, Timót, Sándor, Fülöp,
Jakab napja van.
1270 (737 éve történt)
Meghalt IV. Béla magyar király, aki
a tatárjárás után újjáépítette az országot és újjászervezte az államot.
Uralkodása idején befejeződött a
betelepedett kunok megkeresztelkedése.
MÁJUS 4.
Ma Mónika, Flórián, Antónia,
László, Amália, Bulcsú napja
van.
1896 (111 éve történt)
Felavatták az első európai földalatti
vasutat Budapesten. A „kisföldalatti”
az államalapítás 1000. évfordulója
tiszteletére készült el, és épp a
Millennium évében adták át Budapest polgárainak. A földalatti és az
Andrássy út egy része megkapta a
világörökség része kitüntető címet.
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MÁJUS 5.
Ma Györgyi, Viola, Irén, Judit,
Erna, Piusz napja van.
1705 (302 éve történt)
Bécsben 64 éves korában meghalt
I. Lipót magyar király (egyidejűleg
német-római császár és cseh király),
akinek uralkodása idején szabadult
fel az ország a másfélszáz éves török
hódoltság alól.
1904 (103 éve történt)
Budapesten meghalt Jókai Mór író,
mesemondó, újságíró, szerkesztő.

1909 (98 éve történt)
Megszületett Radnóti Miklós költő.
1818 (189 éve történt)
Megszületett Karl Marx német gondolkodó, közgazdász, újságíró.
1821 (186 éve történt)
Szent Ilona-szigetén száműzetésben
meghalt Napoleon Bonaparte.
1997 (10 éve történt)
Meghalt Barényi Béla magyar mérnök, feltaláló, az autóknál használatos törési teszt és a gyűrődési zóna
kifejlesztője.
1494 (513 éve történt)
Kolumbusz
Kristóf
(Cristoforo
Colomo megpillantotta Jamaicát és
elnevezte Santa Gloria-szigetnek.
MÁJUS 6.
Ma Ivett, Frida, János, Tamara,
Ida, Judit, Friderika, Ditta
napja van.
1975 (32 éve történt)
Bécsben 83 éves korában meghalt
Mindszenty József (eredeti nevén:
Pehm József) esztergomi érsek,
bíboros és Magyarország hercegprímása, akit 1949-ben hazaárulás
vádjával életfogytiglani börtönbüntetésre ítéltek.
1840 (167 éve történt)
Nagy-Britanniában kiadták a világ
első bélyegeit, a Viktória királynő
portréját ábrázoló fekete egypennyst
és kétpennyst.
1960 (47 éve történt)
Hamburgban meghalt Ábrahám Pál
zeneszerző, karmester (Hawaii rózsája, Bál a Savoyban).

1926 (81 éve történt)
Megszületett David Attenborough
természettudós, dokumentumfilmrendező.
1794 (213 éve történt)
Meghalt Antoine Laurent de Lavoisier
francia kémikus, a modem kémiai tudomány egyik megalapozója.

Mindszenty
József
1961 (46 éve történt)
Megszületett George Clooney amerikai színész, rendező.
MÁJUS 7.
Ma Gizella, Szaniszló,
Napóleon, Bendegúz, Germán,
Dalma napja van.
1901 (106 éve történt)
Megszületett Gary Cooper amerikai
színész – eredeti nevén Frank James
Cooper – az amerikai filmgyártás
egyik nagy egyénisége.
1840 (167 éve történt)
Votkinszkban megszületett Pjotr
Iljics Csajkovszkij orosz zeneszerző.
MÁJUS 8.
Ma Mihály, Géza, Péter, Győző
napja van.
A VÖRÖSKERESZT NAPJA
1975 (32 éve történt)
Megszületett Enrique Iglesias énekes.
1654 (353 éve történt)
Otto von Guericke bebizonyította a
légüres tér létezését.

MÁJUS 9.
Ma Gergely, Karola, Kristóf,
György, Katalin, Sarolta,
Karolina napja van.
1945 (62 éve történt)
A győzelem napja
1874 (133 éve történt)
Megszületett
Howard
Carter
angol felfedező, aki megtalálta
Tutanhamon szarkofágját a Királyok
Völgyében, Egyiptomban.
1914 (93 éve történt)
Meghalt az amerikai Charles W. Post,
aki a gabonapehelynek köszönhetően lett milliomos.

Garry Cooper

Drága Nagyi!

Őt tisztelem legjobban

Jaj Nagyikám! Nem is hiszed el, milyen rajzóránk volt. A következőkben
szeretném leírni. Egy szép hétfői délután megkérdeztük a tanító nénit, hogy mit
hozzunk rajzórára. A kérdésünkre a tanító néni elmosolyodott, és így szólt:
– Szerdán a kenyeret rajzoljuk le. Ne hozzatok festéket, ecsetet és palettát,
hanem szalámit, kolbászt, tejfelt és kenyeret.
Ezt nem értettük. Minek a rajzórára szalámi, tejfel meg kolbász? A tanító
néni csak akkor mondta meg:
– Lerajzoljuk a kenyeret és később megesszük.
Most már mi is mosolyogtunk. Megbeszéltük, ki mit hoz, és boldogan mentünk haza. Vártuk már a „nagy napot”. Eljött a szerda. Brigi finom kolbászt hozott
és savanyúságot. Norbi tejfelt és egy tompa kést, Reni is kolbászt tett az asztalra,
míg Antal ketchupot. A tanító néni abrosszal, itókával és evőeszközökkel jött.
Én kedvenc csemegémet tettem az asztalra: sajtot és kolbászt. Jóízűen láttunk
neki az evésnek. Boldogan tömtük a fejünket. Reni nyámmogott, mert alig bírta
megenni a szendvicsét. A tejfölből fogyott a legtöbb. Mikor minden elfogyott,
együtt raktuk le az asztalt. Még a szánk szélét is megnyaltuk. Sajnáltuk, hogy
ilyen óra nincs mindennap. Fotó, sajnos, nem készült e jeles eseményről.
Falatozás után a kenyér belét is lerajzoltuk, majd átadtuk a tanító néninek,
és ő a legszebb képeket kitette a faliújságra.
Ezt az órát boldogan mesélem mindenkinek. Ezért úgy gondoltam Veled is
megosztom az élményemet. Húsvétkor találkozunk!
Sokszor puszil unokád:
Ildi
Patarica Ildikó, 4. osztály
Nikola Tesla iskola, Újvidék

A családom minden tagját nagyon tisztelem. Nehéz választanom, hogy kit is
mutassak be. Édesanyámat választom.
Rogar Željkának hívják. Alacsony termetű. Karcsú teste van. Sötétbarna
haja gyönyörűen csillog a napsütésben. Amikor ránézek, árad belőle az anyai
szeretet. Én őt szeretem legjobban a világon. A Metals Bankban dolgozik. Ott a
munkatársai is nagyon szeretik, és igazságosnak tartják. Keményen dolgozik a
munkahelyén és otthon is. Finom ételeket főz, amiből én sokat eszem. Nagyon
örülök, hogy ilyen anyukám van, aki mindent megtesz értünk. A házimunka
mellett jut még ideje sétálni és játszani is. Ezek a legkellemesebb percek az
életemben. Mindent megad nekem és a testvéreimnek. Ha a házi feladatom
nehéz, ő mindig segít megoldani. Sok pénzt költ ránk, de ezt azért csinálja,
hogy egészségesek legyünk, és ne érjen minket baj. Az iskolai felszereléseket is
megveszi, ha azok elromlottak vagy eltörtek. Nemcsak nekem, hanem a testvéreimnek is segít mindenben.
Ilyen az édesanyám, akit nagyon szeretek. ha felnövök, nem hagyom magára. Ha beteg lesz ápolom, óvom majd, mert édesanya csak egy van!
Soós Emil, 5. osztály
Csáki Lajos iskola, Topolya

Gyerekzsivaj
Volt egyszer egy kicsinyke kis falu, a neve Gyerekfű.
Ebben a faluban élt egy öttagú család. Három fiúgyermek nevelkedett a
családban. Édesanyjukkal és nagymamájukkal éltek együtt. Amióta apjuk nem
élt, azóta egyre neveletlenebbül viselkedtek a fiúk. Míg édesatyjuk élt, addig
szorgalmasan részt vettek a házimunkában, tanultak szorgosan, szót fogadtak pontosan. Ez a szokás mostanság csak vágy maradt a felnőttek szívében.
Mostanra a fiúk jegyei leromlottak, nem segítettek semmiben, s tiszteletlenül
viselkedtek mindenkivel. Pedig ennek ellenér anyjuk és mamájuk a legnagyobb
szeretetben nevelte őket.
Egyszer az anyjuk a piacra készülődött. Megkérdezte a fiúkat, hogy mit
hozzon nekik?
– Nyalókákat! – mondták egyhangúlag.
– Jól van, hozok, de ígérjétek meg, hogy most már jól fogtok viselkedni!
– Igen, ígérjük!
Az anya hitt fiainak, s hozott nyalókákat. Már aznap segítségre szorult. Hívta
fiait, de azok inkább az utcára mentek, s ott zajongtak. Azon a délutánon a
nagymama megbetegedett a nagy szófogadatlanságtól, a zajtól. A két felnőtt
megállapodott, hogy szigorúak lesznek, s nem fognak semmit sem venni a fiúknak. A gyerekek pár nap múlva megláttak egy felfújható medencét az egyik
kirakatban. Nagyon megtetszett nekik. Elhatározták, hogy megvetetik az anyjukkal. Elmondták kérésüket. Megdöbbentek a válaszon.
– Nem veszek nektek semmit sem. Nem érdemlitek meg.
– De miért?
– Mert mióta édesapátok nincs velünk, veletek nem lehet bírni. Nagyon roszszak lettetek. Nem szerettek senkit sem. Engem s a mamát sem. Pedig hányszor
kértünk benneteket, hogy legyetek jók?
– Sokszor. Nagyon sokszor, anyu – mondták búsan a fiúk.
A gyerekek szomorúak lettek, s rájöttek arra, hogy nem minden alakul úgy,
ahogy az ember szeretné, de azért szeretni kell azt, ki jót akar nekik.
Máriás Mónika, 7. osztály
Petőfi Sándor iskola, Óbecse

Édesanyám
Az én édesanyám neve előtted legyen titok,
Erről a témáról vitát nem nyitok.
De elmondok róla néked most egyet s mást,
S hogy a versem milyen? Majd meglásd...
Az én anyám nagyon rendes,
Mindenkivel nagyon kedves.
Ha megkérem, mindig kisegít.
Az ő két keze által készül az ebéd.
Ő egy remek háziasszony,
Nem hagyja, hogy a por megkínozzon.
Rugalmas ő, segítőkész,
Nincs is otthon semmi vész.
Ha szomorú vagyok, fölvidít,
Ha velem van, szívem kivirít.
Gondom vele megoszthatom,
Nála jó helyen lesz minden titkom.
Vele nagyon jóban vagyok,
Elkerülnek a lelki bajok.
Anyám nagyon jó ember,
S ha rosszat is teszek, ő el nem ver.
Anyámat nagyon szeretem, hisz oly jó vele lenni,
Az én versem pedig most ennyi.

Szeles Andor, 5. osztály
Miroslav Antić iskola, Palics

Édesanyám, szeretlek,
mosolyod vidít.
Ha kezed simít,
felragyog az arcom.
Azt, soha el ne feledd,
hogy ki az, aki téged
a legjobban szeret!
Anyu! Azt kívánom én,
örökké boldog légy!

Knyur Katarina, 5. osztály
Sonja Marinković iskola, Szabadka

Buba éneke (versillusztráció). Vracsarity Dóra szabadkai tanuló rajza
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Édesanyám

Édesanyám második munkahelye

Anyám mosolya

Amikor kutyám vakkant, ez a jel, hogy édesanyám megérkezett a munkáról.
Fáradtan lép be, de arcán mosoly lebeg. Leveti kabátját, megmelegíti az ebédet,
és mindannyian asztalhoz ülünk. Így kezdődik édesanyám délutáni váltása.
Tekintete villámgyorsan siklik végig a szobákon. Gyors léptekkel szedi össze
a szétdobott ruhát, és máris hangosan zúg a porszívó. Nyitja az ablakot, hogy
friss levegő jöjjön a szobába. Hangosan ránk szól:
– Tessék összerakni az ágyakat, és kivinni a szemetet!
Már a fürdőszobában van, és bekapcsolja a mosógépet. A másik kezében
a porrongyot fogja, és törölget is. Még kutyusunk is összehúzódik a kosárban
a zűrzavarban, de anyu ezt mind nagyon ügyesen csinálja. Egy óra múlva fáradtan zuhan le a székre, hogy egy kicsit tévézzen, ám testvérem és én már ott
állunk mellette, mert mindig kell egy kis segítség a házinál. Fáradtan is mindig
segítőkészen fordul felénk. Este finom vacsorát készít, és soha, de soha nem
felejt el benézni a szobánkban, és jó éjt kívánni.
Nagyon sokszor gondolkozom, hogy is érkezik anyu ennyi mindent elvégezni. Ő anya, feleség, háziasszony és munkás. Emellett mindig akad neki ideje,
hogy mindenben segítsen.
Ígérem, hogy ezentúl többet segítek anyunak, hisz ő is megérdemli a pihenőt, vagy esetleg színházba is ellátogathat apuval.
Buzgó Arnold, 6. osztály
József Attila iskola, Újvidék

Udvarunk lobosodó fái puha fészkű madarak dalától voltak hangosak. Szorgos méhek döngicséltek a bódító illatú orgonabokrok között.
Ezen a napsütötte áprilisi délutánon egy kicsinyke asszony üldögélt a kerti
padon. Kezében könyv, orrán szemüveg.
– Mit csinálsz itt, anyukám? – kérdeztem tőle, s magam is mellé telepedtem.
– Olvasgatni szeretnék, de olyan jó a levegő, hogy majdnem elálmosodtam
– volt a válasz.
Persze – gondoltam magamban –, biztos nagyon elfáradt számos teendői
közepette.
Nem is csoda! Az én szobámban mindig nagy a rumli. A szekrényajtó tárvanyitva. A ruháim szanaszét. Az íróasztalon füzetek és könyvek nagy rendetlenségben. A nővéremmel is mindig ugyanez a helyzet.
– István, tessék csak rendet tenni! – mondja anyu szigorú hangon. Egy csak
a baj. Ritkán szoktam meghallani.
Családom kedvenc témáját sem hagyhatom ki.
– Anyu, mit eszünk, mit főztél?
A válasz nyugodt, néha kicsit ingerült.
– Csakis finomat!
S fáradhatatlanul főz, mos, vasal, takarít, kertészkedik, gyermekeket nevel.
Anyám élete feltétel nélküli önfeláldozás. Félt, óv bennünket minden veszélytől.
Keményen küzd a mindennapokkal.
Amikor beteg vagyok, otthagy csapot-papot, csakhogy velem foglalkozzon,
és segítsen mielőbb meggyógyulni.
A lényege: áldozatot hozni. Életével életünket őrző angyal ő.
Ha szükséges, segít a leckében, bár nem szívesen teszi, mert szerinte nekem
kell a feladatokat megoldani.
Amikor nem fáradt, és nem ideges, szívesen játszik velünk. Megtanított,
hogyan kell igazán szívből kacagni.
Boldog vagyok, ha mellettem érzem, s ragaszkodón fogom kezét, mely
lassacskán elvész egyre növekvő tenyeremben.
Szeretem, ha mosolyog, mert ez erőt, biztonságot, vidámságot ad. Ha majd felnőtt leszek, szeretném védelmezni, óvni, hogy érezze, mennyire fontos ő nekem.
Anyám mosolya legyen életem őre, s kérem a sorsot, hogy még sok-sok
jóval megáldja!
Budai István, 6. osztály
Cseh Károly iskola, Ada

Anya
Az anya szereti a gyermekét, mindent megtesz érte, gondoskodik róla, ápolja, ha kell, még az életét is feláldozza érte.
Az arany ember és a Mondják meg Zsófiáknak című regényekben szereplő
édesanyák mégis szinte teljesen különböznek egymástól.
Az előzőben az özvegy Tereza mindent megtesz annak érdekében, hogy
lánya ne találkozhasson a világ borzalmaival. Szeretetben és boldogságban
neveli gyermekét. Szép szóval oktatja leányát. Megtanítja arra, hogy a pénz
nem minden, és hogy nem vehető meg vele minden.
Az utóbbiban Nagy Judit egyedül neveli gyermekét, annak tizenegy éves
korától mióta az apa hirtelen meghalt. Minden erejével a munkájára összpontosít, azt szeretné, hogy a lánya semmiben sem szenvedjen hiányt. Azon fáradozik, hogy Zsófi legyen a legsikeresebb, a legügyesebb az osztályban, de ezt
a célját nem sikerül elérnie. Annyira a tudományos kutatással és az oktatással
van elfoglalva, hogy nem ismeri lánya lelki problémáit, érzelemvilágát. Mindent
megad neki, csak ami a legfontosabb, azt nem, a szeretetet.
A két anya között az a különbség, hogy az egyik a szeretetet tartja a legfontosabbnak, míg a másik az anyagi javakat.
Az én édesanyámat Terezához hasonlítanám, nagyon sok hasonló tulajdonságuk van. Olyan szeretnék lenni anyaként, mint ők.
Az édesanya mindenki számára a legfontosabb, még akkor is, ha ezt nem
mutatja ki cselekedeteivel és nem beszél róla, a szíve mélyén tudja, hogy ez az
igazság.
Szunyi Noémi, 8. osztály
Miloš Crnjanski iskola, Szerbittabé

Együtt a család
Vasárnapi ebéd előtt mindenki lázasan készül, csomagol, hiszen ma a nagymamámhoz készülünk, aki köztudottan nagyon jól tud főzni.
Megérkeztünk Szenttamásra. Van még egy kis idő az ebédig. Addig a gyerekek együtt kártyáznak és társasjátékoznak. A felnőttek sürögnek-forognak a
konyhában, és közben beszélgetnek. Delet üt az óra. Nagymama tálal, és mi már
jóízűen szürcsölgetjük a levest.
– Jaj, de finom ez a húsleves! – kiáltjuk kórusban.
– Váljon egészségetekre! Hagyjatok helyet a főfogásnak is! Mindjárt hozom
a pecsenyét, rántott húst és a köreteket.
Mennyei illatok árasztják el az egész házat.
– Ilyen ínycsiklandó falatokat csak nálad ehetünk – mondom dicséretként.
Jöhet a desszert! Abból is van bőven, hiszen hétféle aprósüteményt és két
tortát készített el a nagyi. Ez még nem minden, van jégkrém és gesztenyepüré is!
– Nagyon jólesett ez a mai ebéd! – mondom elismerően.
– Imádok az unokáimnak örömet szerezni – közli csillogó szemekkel.
Hálából elmosogatunk, hogy a mama kicsit pihenjen.
Nagyon szeretem ezeket az összejöveteleket, amikor együtt a család, és
odafigyelünk egymásra.
Fenyvesi Anna Zsófia, 5. osztály
Csáki Lajos iskola, Topolya
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Szia, Nagymama!

Füstbement terv (versillusztráció). Bugy Nikolett szabadkai tanuló rajza

Ezekben a napokban gyakran gondoltam rád, ezért eldöntöttem, hogy írok
egy pár sort.
Az iskolában a házi feladat az volt, hogy mindenki írja le a kedvenc kalácsa
receptjét. Én, sajnos, megfeledkeztem a leckéről. A büntetésem az volt, hogy
megcsináljam a sütit. Magamban nevettem, mert hiszen könnyebb megcsinálni
a kalácsot, mint leírni a receptet. Mikor hazaértem, megvettem a hozzávalókat, és
hozzá is fogtam. Hamarosan kész volt a kuglóf, amire te tanítottál meg. Másnap
reggel büszkén mentem az isibe. A sütit az asztalra tettem egy szép szalvétára.
Mindenkinek csorgott a nyála, még nekem is. Alig vártuk már, hogy a tanító néni
bejöjjön a tanterembe, mert tudtuk, hogy akkor fogjuk elfogyasztani a kalácsot.
Hamarosan megjött a tanító néni, és megettük a süteményt. Megnyaltuk mind a
tíz ujjunkat a lakoma után. A barátaim körülfogtak, és azt mondták, milyen jó, hogy
nem a receptet hoztam, így legalább finom kaláccsal tömték meg a hasukat.
Remélem, hogy neked is érdekes ez a történet, mert nekem nagyon.
Milliószor csókollak:
Brigi
Bágyi Brigitta, 4. osztály
Nikola Tesla iskola, Újvidék

Kedves Pajtások!
Az én édesanyám
Mi mást mondhatnék az édesanyámról, mint rengeteg jót.
Az anyukám a világon a legjobb édesanya. Szakmája: fodrász és
kozmetikus. Külsőre gyönyörű nő. Hosszú, fekete, göndör haja van.
Korához illően öltözködik, amit ő kényelmesnek talál, azt veszi fel.
Külseje egy szeretetteli szívet takar. Nagyon szeret bennünket, és képes mindent feláldozni hármunkért. Hobbija elsősorban mi vagyunk.
Imád süteményeket készíteni a számunkra. Mindent megtesz, hogy a
kedvünkben járhasson. Kettőnknek segít a tanulásban. Mikor délelőtt
járunk iskolába, ő velünk kel, és kezdi a napi teendőjét. Mos, főz, takarít.
Mikor hazaérünk minden csillog a tisztaságtól, és ebédillat tölti be az
egész házat. Miközben ebédelünk, elmeséljük, mi történt az iskolában
és persze, hogy hányast kaptunk. Ebéd után segítünk neki elmosogatni. Ezután elmegyünk a szobánkba tanulni. Azonban édesanyámnak
ez nem elég egy napra. Ez még csak délelőtt volt. Délután a kertben
művészkedik, amit nagyon szeretek látni, mert nagyon élvezi. Mivel kis
udvarunk van, ezért az a kis terület is tele van szebbnél szebb virágokkal és fákkal ültetve, ez a szüleim műve.
Nagyon örülök, hogy ilyen szüleim vannak és ilyen családom. Nem
tudom, a szeretetem elég-e arra, hogy ezt a sok jót valaha is megháláljam.
Feró Karolina, 6. osztály
Miroslav Antić iskola, Palics

Anyukám egy napja
Anyukámat minden reggel óracsörgés ébreszti hat óra húsz perckor.
Felkel, kimegy a fürdőszobába, hogy rendbe tegye magát, mielőtt
elindulna dolgozni. Felöltözik, fogat mos, megmosdik, megfésülködik,
és parfümöt fúj magára. Ezután kimegy a konyhába, elkészíti a csokis
tejet, amit indulása előtt behoz nekem az ágyba. Felébreszt, megpuszil,
és elmegy dolgozni. Én így egyedül maradok egész délelőtt.
A munkahelyén sokat kell dolgoznia, mivel a vegyeskereskedésben
sok a munka. Fél négykor fáradtan ér haza, de sajnos, nem bír pihenni,
mert várja az otthoni munka is. Átöltözködik, begyújt, megebédel, és
felteszi főni az ebédet másnapra. Főzés közben elmosogat, takarít,
mos és még tesz-vesz, amit kell. Mire én hazaérek az isiből, anyu már
ki van merülve, de azért leül mellém, és segít a tanulásban. Miután
megcsináltam a leckét, vacsorát készít és vacsizunk. Utána lepakolja az
asztalt, beszélgetünk egy kicsit az iskoláról. Ezután következik a fürdés
és az alvás.
Így zajlik anyu élete napról napra, hónapról hónapra, évről évre
kisebb-nagyobb változásokkal.
Nagy Tímea, 4. osztály
Đuro Salaj iskola, Szabadka

A bőség zavarával küszködtem, amikor a régebbi és újabb írásaitok
közül válogattam a mai Rügyfakadásba anyák napjára. Szép hagyományt ápolunk az anyák ünneplésével, de még szebb, ami a fogalmazásaitokból kiderül, hogy az irántuk érzett tisztelet, ragaszkodás, szeretet
nemcsak egy napra szól. Anyák, édesanyák, anyukák, nagymamák,
nagyik nevében köszönöm a ma olvasható (és a megjelenésre váró) sok
szép munkát a Rügyfakadás szerkesztőjeként meg anya, nagymama
minőségben is.
Köszönettel nyugtázom továbbá a múlt héten küldött fogalmazásokat a bácsfeketehegyi negyedikeseknek (Iván Anita – 2 írás, Józsa
Mónika, Medenica Blanka és Perlaki Adriána – 2 írás) és a bácskertesi
Kubik Vanessának.
Ne lankadjatok! Gyűjtsétek az ötösöket, az ihlet óráiban pedig írjatok
a Rügyfakadásnak!
Tomán Mária

Édesanyám
Leszállt az éj,
de sehol sincs anyám!
Megijedtem, azt hittem
baja esett tán.
Egyszer csak az ajtó nyílt,
szívem örömmel telt,
mert megjött az én
drága jó édesanyám!
Tőle kaptam első fészkemet,
és a az első pillantást.
Mikor beteg vagyok,
ágyam mellett
mindig ott vigyáz.
Mindent neked köszönhetek,
neked, akit oly nagyon szeretlek,
drága, drága jó édesanyám!

Köszönöm, anyu
Köszönöm anyu, mit értem teszel,
ha baj van, segítesz nekem.
Mindig próbálsz segíteni,
Örömből erőt meríteni!
Köszönöm, anyu, a sok türelmet,
Gondoskodást, szeretetet.
Nem tudsz soha szomorkodni,
Mást is próbálsz vidítani.
Köszönöm, anyu, hogy itt vagy velem,
Mosol, főzöl, engem nevelsz.
Csodás anyu vagy, az biztos,
Mert a családban mindenkire gondolsz.
Cvitkó Eleonóra, 6. osztály
Néphősök iskola, Csantavér

Rózsa Fijóna, 5. osztály
Sonja Marinković iskola, Szabadka

A nagymamám neve Piroska. Kishegyesen született.
Közepes testalkatú. Szeme zöld, haja barna színű és mindig rövidre
van vágva. Az utóbbi időben megszaporodtak az ősz hajszálai. Arca
szép. Többnyire nadrágban jár. Ünnepi alkalmakkor viszont elegáns ruhát vesz fel. Végzettsége szerint varrónő, de nem járt dolgozni. Számára
a család szent, és ennek érdekében nem ismer lehetetlent. Lesi minden
gondolatom és kívánságom. Türelmesen meghallgatja élményeimet. A
mamámmal mindenről lehet beszélgetni. Valahogy mindig tudja, mi a
helyes. Lehet rá számítani a legnagyobb bajban is. Szereti a tisztaságot.
Sokat takarít, mos és vasal. A tanulásban is segít, ha anyukám dolgozik.
Általában higgadt, nyugodtan beszél velem. Szeret olvasni. Téli estéken
kézimunkázik. Óv minden rossztól, és megad nekem minden jót. Ha
rossz osztályzatot kapok, vagy ha valaki megbánt, aggódva néz rám.
Nagy támasz számomra a nagymamám, s ez az évek folyamán egyre
jobban erősödik.
Egy csokrot szorongatok a kezemben. Ezzel szeretném neki megköszönni eddigi fáradozását. Szeretnék belopózni a szívébe, és könnycseppként ragyogni a szemében, mert nekem csak egy mamám van.
Medenica Blanka, 4. osztály
Nikola Đurković iskola, Bácsfeketehegy

Buba éneke (versillusztráció). Hajnal Henrietta szabadkai tanuló rajza

14 Jó Pajtás

Nagymama

e
l
P

pletyka há
a
k
tá
ty

n

Kylie, a robotnő
Ka Dr. Who című sci-fi sorozat
ylie Minogue robotot alakít

Beyoncé Shakirától
tanult hastáncolni

különkiadásában.
Egy ausztrál újság tudomása
szerint újra belekóstol a televíziózásba Kylie Minogue. Az énekesnő szerepet kapott a népszerű angol sci-fi, a Dr. Who (Ki vagy,
Doki?) egyik folytatásában.
Kylie egy robotnőt alakít
majd, aki szembeszáll a sorozat
főhősével.
A sztár a Neighbours című
ausztrál szappanopera egyik
szereplőjeként alapozta meg a
hírnevét a nyolcvanas években.

Bközös

eyoncé egy interjúban beismerte, hogy
klipjükhöz Shakirától tanult
hastáncolni.
Már az itteni zenecsatornák műsorán is
látható Shakira és Beyoncé közös klipje, a
Beautiful Liar. Beyoncé egy újságnak adott
interjújában arról beszélt, hogyan alakították
ki a meglehetősen izgalmas képsorokat a
kliphez:
– Már korábban is nagyon tetszett, ahogy
a klipjeiben táncol. Megkértem, hogy tanítson
meg hastáncolni, és mondhatom, a lehető
legjobb tanár volt.
– Nagyon feltöltött a forgatás! – mesélte
Beyoncé.

Justin
golfozó
lesz?
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ustin Timberlake profi golfozó akar lenni, ezért koncetrjei közben
is rendszeresen gyakorol.
Egy amerikai szórakoztató újság cikke szerint a zenészi és színészi
karrier után új terveket dédelget Justin Timberlake: profi golfozó akar
lenni.
A 26 éves Justin még harmincéves kora előtt be akar kerülni a
nagyok közé, ezért turné alatt is rendszeresen gyakorol. Justin szerint
az ötlet Alice Coopertől ered, akinek egyik hitvallása, hogy turné
közben az előadóknak vagy egész nap szórakozniuk, vagy egész nap
golfozniuk kell.
Timberlake vonzódása a sporthoz nem új keletű: pát éve róla mintázták egy népszerű számítógépes goláték egyik szereplőjét.

¬
Fergie:
karaokeszerelem
Are helyez nagy hangsúlyt, a magánéletében is fontos

Black Eyed Peas énekesnője nemcsak szólókarrierjé-

az éneklés. Élettársával, Josh Duhamellel karaokeesteket
tartanak otthonukban, és ezzel tartják fent szerelmi életükben a romantikát – állítja az énekesnő.
– Néha igazán giccses dalokat énekelünk, amikor
a barátaink már elmentek. A Total Eclipse Of The Heart
című dalt csodálatosan tudjuk énekelni – osztotta meg
szerelmi életének titkait Fergie.
Sőt, még azt is elárulta, mással is fűszerezik a kapcsolatukat. A mexikói Cabo San Lucasban nyaraltak, ahol
beíratkoztak egy főzőiskolába és a begyakorolt receptekkel a fejükben még horgászni is eljárnak.

Új albummal
jelentkezik
Juanes!

A Back II Black
zenekar koncertje

A

B
A La Vida Es Un Ratico a több
országban listavezető, négy millió
példányban fogyott Mi Sangre című
albumot követi. A nagysikerű Mi
Sangre-turné keretében Juanes 170
koncertet adott 31 országban.

efejeződtek a próbák, jöhetett a nagy koncert! A 10
éves születésnapját ünneplő Back II Black zenekar az
április 20-án megtartott szülinapi koncertjének nagy szenzációja, hogy újból együtt volt a régi és a jelenlegi felállású
Back II Black. Egy színpadon állt Bebe, Guru, Bársony Bálint,
Kató Zoli, Erdélyi András, Csejtei Tamás és Glatz Gábor.
A kulisszatitkok közül annyi megemlíthető, hogy különkülön és együtt énekelt a két frontember Bebe és Guru.
Megszokhattuk a zenekartól, hogy maradandó élményt
nyújt látványban, fény- és hangtechnikában. A mostani
koncert sem volt kivétel.

BEYONCE KNOWLES and SHAKIRA

Beautiful Liar
Ay, Ay, Ay
Nobody likes being played
Beyonce, Beyonce
Shakira, Shakira (hey)
[Beyonce] He said I’m worth it, his one desire
[Shakira] I know things about ‘em that you
wouldn’t wanna read about
[Beyonce] He kissed me, his one and only,
(yes) beautiful Liar
[Shakira] Tell me how you tolerate the things
that you just found out about
[Shakira] You never know
[Beyonce] Why are we the ones who suffer
[Shakira] I have to let go
[Beyonce] He won’t be the one to cry
[Beyonce] (Ay) Let’s not kill the karma
(Ay) Let’s not start a fight
(Ay) It’s not worth the drama
For a beautiful liar
[Shakira] (Oh) Did he laugh about it
(Oh) It’s not worth our time
(Oh) We can live without ‘em
Just a beautiful liar

Beyonce

[Shakira] I trusted him, but when I followed
you, I saw you together
[Beyonce] I didn’t know about you then ‘till I
saw you with him again
[Shakira] I walked in on your love scene, slow
dancing
[Beyonce] You stole everything, how can you
say I did you wrong
[Shakira] You never know
[Beyonce] When the pain and heartbreak’s
over
[Shakira] I have to let go
[Beyonce] The innocence is gone
[Beyonce] (Ay) Let’s not kill the karma
(Ay) Let’s not start a fight
(Ay) It’s not worth the drama
For a beautiful liar
[Shakira] (Oh) Did he laugh about it
(Oh) It’s not worth our time
(Oh) We can live without ‘em
Just a beautiful liar
[Shakira] Tell me how to forgive you
When it’s me who’s ashamed
[Beyonce] And I wish could free you

Of the hurt and the pain
(Both) But the answer is simple
He’s the one to blame
[Beyonce] (Ay) Let’s not kill the karma
(Ay) Let’s not start a fight
(Ay) It’s not worth the drama
For a beautiful liar
[Shakira] (Oh) Did he laugh about it
(Oh) It’s not worth our time
(Oh) We can live without ‘em
Just a beautiful liar
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12-szeres Latin Grammy-díjas
kolumbiai szupersztár ősszel új
albummal jelentkezik! A lemez címe
La Vida Es Un Ratico lesz.
Juanes azt ígéri, hogy a lemez
hangzása nagyon kolumbiai lesz, a
rockzenét továbbra is eredeti latin
elemekkel ötvözi, és ahogy azt tőle
megszokhattuk. Ezúttal is spanyolul
énekel majd.
Az album címét és a dalok témáját
édesanyja mondása ihlette, miszerint
az élet egy szempillantás alatt elmúlhat. Ezt szem előtt tartva a dalok mondanivalója az, hogy az igazán fontos
dolgokra összpontosítsunk: a családunkra és a személyes jólétünkre.
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Jó Pajtás top 10

Shakira

Az én top 10-em
1. AKON: Smack That
2. RED HOT CHILI PEPPERS: Snow
3. CHRISTINA AGUILERA: Hurt
4. JENNIFER LOPEZ: Qué Hiciste
5. HOOLIGANS: Félember
6. SHAKIRA: Illegal
7. NELLY FURTADO: Say It Right
8. BEYONCÉ KNOWLES: Irreplaceable
9. GÁSPÁR LACI: Forog a föld
10. PUSSYCAT DOLLS: I Don’t Need A Man
Kertész Anna, Szabadka
(Te is beküldheted a saját sikerlistád!)

Egy lemezbolt
eladási listája
1. Jean MIchel Jarre: Téo & Téa
2. Ákos: Adj Hitet
3. Norah Jones: Thinking about You
4. Queen vs The Miami Project: Another One
Bites The Dust
5. Luis: Over the Rainbow
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Nelly
Furtado

1. Lola: Élj a mának!
2. Justin Timberlake: What Goes
Around...
3. Nelly Furtado: Say It Right
4. The Pussycat Dolls: Wait a
Minute
5. Beyonce & Shakira: Beautiful
Liar
6. Christina Aguilera: Candyman
7. Tokio Hotel: Über’s Ende Der Welt
8. Rúzsa Magdolna: Aprócska blues
9. Avril Lavigne: Girlfriend
10. Gwen Stefani and Akon: The
Sweet Escape

Avril Lavigne

Hol ki a menő?
USA
1. NOW – 24
2. Tim McGraw – Let It Go
3. Akon – Konvicted
4. Bright Eyes – Cassadaga
5. J. Timbaland – Shock Value
6. Daughtry – Daughtry
7. Beyoncé – B’Day
8. HellYeah – HellYeah
9. Martina McBride – Waking Up
Laughing
10. Alison Krauss – A Hundred Miles
Or More: A Collection

Németország
1. Die Fantastischen Vier – Fornika
2. Herbert Grönemeyer – 12 + 1
3. Nelly Furtado – Loose
4. Roger Cicero – Männersachen
5. Andrea Berg – Die neue BEST OF
6. Mika – Life In Cartoon Motion
7. Beatsteaks – Limbo Messiah
8. Sarah Connor – Soulicious
9. Deutschland sucht den Superstar
– Power Of Love
10. Jennifer Lopez – Como Ama Una
Mujer

Nagy-Britannia

Magyarország

1. Kings Of Leon – Because Of The
Times
2. Cascada – Everytime We
Touch
3. Take That – Beautiful World
4. Nelly Furtado – Loose
5. Proclaimers – The Best Of
6. Amy Winehouse – Back To
Black
7. Justin Timberlake
– FutureSex/LoveSounds
8. Mika – Life In Cartoon
Motion
9. Maximo Park – Our Earthly
Pleasures
10. J. Timbaland – Shock Value

1. Bereczki Zoltán és Szinetár Dóra
– Musical duett
2. Varnus Xavér – From Ravel to
Vangelis
3. Irigy Hónaljmirigy – K.O. Média
4. No Thanx – Egy másik nemzedék
5. Nelly Furtado – Loose
6. Tokio Hotel – Zimmer 483
7. Jennifer Lopez – Como Ama Una
Mujer
8. Jean-Michel Jarre – Teo & Tea
9. Gáspár Laci – És mégis forog a
Föld
10. Váradi Roma Café – Isten hozott a
családban

Jósika Miklós

Abafi
Sikoltás
Én egyedül vagyok ellenséged nem más.
Corn. Nepos.

C

sendesen, mély gondolatokba merülve
haladott Abafi a Búza-utczán végig; a
Torda-utcza szögleténél balra térve,
a piacz felé vevé utját. – Méltán bámulhat az
olvasó hősünkön, ki ugy szólván visszaesve hajdani szenvedélyeibe, lépett a Mózes szobájába,
bort s leányokat ohajtva; s midőn talán némi
keserü érzéssel láttuk őt egy, kétértelmü ház
felé indulóban; egyszerre megáll, s elhatározottan kinyilatkoztatja, hogy nem megyen.
Ily visszaesések könnyen magyarázhatók.
Nem egyszer sülyedt ő rövid időre, régi életmódjába vissza; s nem mindig volt azon lelki
éberség őrként gátlója önfeledésének, mely
most tartóztatá hátra. Dicséretére állithatjuk
azonban, hogy darab idő óta minden ily viszszaesés, ha az indulatok ingerültsége eloszlott,
neki fájdalmat okozott; s azon keserü érzés,
mely őt meglepte, midőn lelke mámorából
ébredt, mindig élesebb, mindig fojtóbb lőn; s
igy azon erő, mely száguldó szenvedélyeinek
legyőzésökre kivántaték, mindig edződött, a
legtermészetesb uton.
Mig egy rosz vagy aljas tettnek megbánása
neki kevesebb fájdalmat okozott, addig nehezebben is tudott annak ellentállani; de mióta
mélyen szivében feszültebb húr pendült meg:
a rosz tett megbánása által okozott fájdalom
előérzete, mintegy segédje azon erőnek, mely
kivántaték hogy indulatinak ellentálljon.
Többször az életben egy csekélységnek
nagy következései vannak. A büszke ember
hányszor tulajdonitja egyedül lelki fönségének
s erejének néha egy kis körülményke következményeit.
Gondolhatta-e Orsolya asszony, midőn
gondosan szeldelé a tordai pogácsát vendégei
számára, hogy ezeket a kis Tóbiás fogja megtizedelni? s hogy-e tettének következménye egy
ember fejében oly eszmének fog életet adni,
mely őt a helyes útra tériti, ki talán megizelitvén
ujra az aljas örömöket, örökre elveszett volna a
jónak.
Midőn Abafi a kis Tóbiást földön látta maga
előtt: eleven szinekkel állott előtte, életének
egyik legérdekesb jelenete, a kis Zsigának

megmentése; jutott tisztán eszébe, szivének
lelkének akkori aljas iránya. Emlékezett, hogy ez
vala indulatinak ugy szólván napforduló pontja.
Lassan, fénysugárokként világultak elméjében
azon szép, nemes föltételek, melyeket még kevés napokkal ez előtt oly forrón ölelt kebléhez:
miként hivé, hogy lelke nemesülhet; s gondolá,
hogy halad óriási léptekkel a tökélynek. Szorulva érzé szivét, szégyenleni kezdte, hogy abban
oly kevés erő van azon az úton, melyet tüze ki
magának, megmaradhatni. ,Nem! mond szép
felhevüléssel: nem térek ki az utból többé. Mi
pótolja, mi pótolhatja az életben vissza azon
égi nyugalmat, melyet jó tettek öntudata önt el
a kebelbe? Érzem az erőt lelkemben. Nem! utálva legyen örökre minden aljas! S e pillanattól
fogva erősen és szilárdul a rény tiszta ösvényét
követem.’
Igy füződék gondolat gondolathoz. Abafi
átlátá, hogy az, a mi őt szinte vissza sülyeszté
fájdalmatlan semmiségébe, még nem oly körülmény melyet, férfiú erő le nem győzhetne.
Az igaz, hogy szégyenülten tekintett szét a
gyülésben; s látva azon sok rémült arczot maga
körül, neme a megvetésnek lepte meg szivét.
Első fölléptének a polgári pályán nem volt sikere. – S bár miként okoskodjunk, oly tettnek sikertelensége, mely nagy lelki erőbe került, igen
visszaijesztő, s mintegy czáfolatát tekinti első
nézetre az elme, azon czél helyességének, mely
vezérlé tettünket. – A fejedelem szavai szivét
mélyen sebzék. Bár e szavak némileg helyzetének fontosb voltát jelelék ki; a mit Abafi elméje
igen is tudta észrevenni. Szándékának tisztasága szűz lobogásában tünt föl képzetében:
nemes volt, mit óhajta. Lelkes honfiak ügyében
szólalt fel, s azon keserü érzet környezé őt, mely
minden emelkedettebb kedély előtt oly ismeretes, s mely ólomsúlylya nehezedik a lélekre,
midőn tetteink nemes czélzása félreértetik; s
midőn szép, boldogitó remény helyett sivatag,
lelketlen valót talál a cselekvő utjában.

„Uraim le a kalapokkal!”
– mondta Szontagh Gusztáv
(1793–1858) korabeli kritikus, irodalomtörténész 1836-ban Jósika
Miklós Abafi című regényének
megjelenése kapcsán. A regény
egy több évtizedes irodalmi alakulástörténetnek a végeredménye.
Ezért mondhatjuk, hogy Walter
Scott-hatás ide, Walter Scott-hatás
oda, a Jósika regény egyszeri és
utánozhatatlan magyar remekmű. Persze, amikor remekműről
beszélünk, a megjelenésének
aktuális idejét is figyelembe kell
vennünk, hogy több mint 150 évvel ezelőtt nem az volt a hiteles, az
izgalmas és az esztétikus, ami ma
számít annak. Az Abafi nemcsak
az első autentikus magyar regény,
hanem egyben az első történelmi
regény is. Jósika Miklós Abafi című
regénye a 16. századba kalauzolja
olvasóit, a gyenge, ugyanakkor
kegyetlenkedő Báthori Zsigmond
(1572–1613) uralkodásának korába. Főhőse Abafi Olivér, egy ősi
erdélyi nemesi család sarja, aki
dorbézolással töltötte fiatalkorát,
hogy egy kisfiú véletlen megmentése jó útra térítse és a „nagy ügy”
(a haza) szolgálatába állítsa. Történetét lovagi és szerelmi kalandok
egyaránt jellemzik.
Levéllel két doroszlói munkatársam, Kocsis Réka és Sajti Tamara jelentkezett. Réka Lázár Ervin
Berzsián és Didekiét értelmezte,
Sajti Tamara Petőfi Sándor verséről
írt. Leveleik azt tanúsítják, hogy az
irodalmi művek egyéni, magánélményeink kiírásának ihletéséül is
szolgálhatnak. Hogy az irodalomnak egyfajta lelkitámasz-szerepe
is lehet. Ezt teszi Réka és Tamara
is, az irodalom segítségével oldják
fel saját szomorúságukat, magántermészetű problémáikat. Réka,
igazad van, aki néha dühös a
világra, az még nem beteg. Könyvjutalomban Kocsis Réka részesül
ezen a héten.
Bence Erika
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Kedves
Olvasó
Tanulók!
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Igy felhevülve, s visszaidézve fellengéseiből, a köznapi aljnak avába, nem
bámulhatunk Abafin, ha beteg szenvedő
lelke, mint a sinlő test, érzékenyebb,
bántalmakra rezzenthetőbb lőn. S talán a
lelkes, érzéssel teljes, bár kissé könnyelmü
Bethlen czélzás nélküli enyelgése, őt jobb
órában szintoly enyelgő tréfa-czáfolatra
birná, milyen ártatlan volt a megtámadás.
Az a szives közelités, melylyel Olivér fellobbanását s annak véres következését
kivánta kárpótlani s a regényes lángoló
barátság, mely a két iút holtig csatlá
egymáshoz, elég bizonyitványa az egykori
s a mostani Abafi közti különbségnek.
A Bethlenneli összecsapásban, lélektani
elvekből kiindulva, visszaesést az emberismerő nem talál. A legnemesebb lelkekben
vannak felhevülések, s a legjobb ember
lehet pillanatokig igazságtalan, főleg ingerlett állapotban, s ha az indulat, mely vezérli,
nemes. Ilyen volt minden tekintetben, a
mely Olivért lobbanásba hozta: nővédelem,
lovagi tartozás.
Az oly természetes visszaesések egyike
leginkább hősünk panaszos kikeléseiben
mutatkozott, s azon oda engedésben, mely
őt szinte aljas örömök örvényébe sülyeszté.
– A tökélynek indult Abafi mélyen érzett,
hallgatott és cselekedett volna, ha azt
szükségesnek látta vala; a tökély utjából
kitérő panaszkodott, ingadozott szép feltételeiben, s kétségbe indult önmaga iránt;
de a visszaesésnek legczáfolhatatlanabb
jelensége, az okokon kapkodás volt e viszszaesések mentségére.
Az ő nemtője vagy történet, vagy
egy kis körülmény azonban, mint láttuk,
visszaigaziták őt a helyes ösvényre, s
állithatjuk, hogy azon szép elhatározás;
többé aljast nem tenni, aljast nem gondolni, nem volt még soha ily szilárd, ily erő- s
akaratteljes benne, mint jelenben.
Csendesen haladt Abafi az éji sötétben, a
roppant egyház szeszélyes tornyának árnya

széles reszkető vonalban olvadt keresztül
az egész tér hosszán; magasról bámult le az
éj királynéja, fénylő udvarának seregéből, a
komoly hadi tekintetü városra, s ezüst párázati átömledeztek a góth torony faragásain,
dicskoszorut ívezve körülök. Minden utcza
néma s néptelen volt; csak azon esti nesz,
mely néha suhan a légen keresztül, az eolhárfa elhaló hangjaiként, enyelgett az Abafi
halló érzékével. Egy mécsesnek verses ragyogványa látszék még a Rása-háznak nagy
ablakából, kétes világot ömlesztve körüle, s
egy hosszu árnyék vonult el s vissza a széles
ablaknál, alkalmasint az álmatlan Cariglié.
– Olivér folytatá utját. A mint a térnek majd
közepe tájára érkezett, halk susogást hallott
mögötte, olyat mint a selyemszöveté a sima
deszkázaton; hátra tekintett, s csendes léptekkel sötét köpenyegbe burkolt lényt látott
maga után haladni. Abafi megállapodék.
Több bátorság s több bizodalom volt
emberünkben, ismert, ugy szólván óriási
erejéhez, mint hogy e kullogónak követése némileg nevetséges ne lenne előtte.
Azonban kardját előbbre rántá s nyugton
ment odább; alig ért széles Közép-utczába
midőn hirtelen egy sötét kapunak öbléből
három ember rohant ki meztelen kardokkal.
A támadók arczainak alsó része kendőkkel
volt beburkolva, s öltözetük sötétszinü.
Olivérnek ugy tetszett, mintha kettejében
a Gúti Mózes szobájában ivó kétes alakokra
ismerne.
„Add meg magadat! mond az egyik mély
hangon, minden védelem sikertelen.”
Abafi kardot rántott, s a felelet e
megszólitásra, hatalmas vágás volt, mely a
szólót azonnal földhöz terité. A más kettő
heves viadalt kezdett. Hősünk nem feledvén az őt követő rejtélyes személyt, nehogy
hátul támadtassék meg: a fal felé vonult,
sebes kardcsapásaival hátrálva az ellentörekedők sűrű vágásait.
Mig igy vivna kétes szerencsével, a közel
Mikola-ház erkélyének egyik ablakából halk
sikoltás hasitott az éj csendén keresztül.
‚Ördög száll-e beléd!’ mond egyik a vivok
közül, félre vetvén kardját s buzogányát
ragadván elő, melylyel vad hévvel támadá
meg Abafit.
„Ketten egy ellen!” megszólalt ekkor egy,
Olivér előtt nem ismeretlen hang, s a buzogányos férfiú földre terült.
Abafi hirtelen torkon ragadta a
megmaradott harmadikat, s visszafordult
a védelemre jötthöz, kiben az őt követőre
ismert. ‚Nem köszönöm, mond: éji madár!
közbejöttödet; hátulról ejtéd el támadómat,
s az nem férfias.’

„Veszni hagyjalak-e? felelt az ismeretes
hang, félre lépve. Egy ellen nem védnélek.
Órgyilkosok ellen nincs lovagi szabály.”
‚Te vagy! szól Abafi észrevehető meglepetéssel: te! – nem kértelek-e folytatá
szelid, de mégis szemrehányó hangon:
hogy ne kövesd minden lépteimet?’
„Tanits meg előbb, érzéketlen! arra,
hogy ezt tenni tudjam, felel a segitségére
jött szép iú, s mély bánatos kifejezés ült
keleti vonásain. Nem kivánok én semmit,
Olivér! de mig vér buzog ereimben, a nap,
mely éltemet világitja, te vagy! S még is mi
csekélység az ahhoz mérve, mit én tehetek,
mit te cselekedtél s cselekszel!”
‚Elég! mond Abafi kitérőleg, elég! Ekkor kezét nyujtá az iúnak, s mondhatlan
szivességel hangjában, folytatá: Nincs balul
vélve, te jó, hiv, hálás lélek, de távozzál; jó
éjszakát!’
A kétes lény hallható zokogással távozott, Olivérnek kebléből önkéntelen
sohaj emelkedett. „Te pedig – mond megtámadójához, ki meredten, mintegy kővé
válva veszteglett vas markának súlya alatt:
harmad része azon nyomorult egésznek,
mely Abafival akart mérkőzni, igen kicsiny
vagy boszumra! sem a te, sem a küldőd,
sem társaid nevöket nem vágyom tudni.
– Itt, folytatá erszényét a porba vetve:
emlékezzél ezen órára, melyben kezem
tartott kőszoborként maga előtt!’ S ezzel
egyet forditván rajta, a két másikra zuhantá,
s távozott. A védelmére jött iú, más felé
vevé utját.
Ekkor fölemelkedett a lesujtott órgyilkos,
fél ülő helyzetben öklére támaszkodva;
arczán a dühösség lángja lobogott, s felragadván tőrét, Abafi után hajitá; a tőr ennek
füle mellett sivított el, s egy két lépésre előtte furódott a földbe.
Abafi egy lépést tőn hátra, megállt s
hosszú megvető tekintetet vetve a nyomorult gyilkosra, szótlan távozott el.
Az iu hirtelen felkapta a tőrt a földről s a
gyilkoshoz sietett.
‚Ne bántsd! kiált hátra, parancsoló hangon Abafi: távozzál!’
Az iú a tőrt keblébe rejtette, küzdeni
látszék magával, s vontatva távozott el,
mintegy varázshatalomtól nógatva.
„Én – én egyedül vagyok ellenséged,
Abafi! rebegte a gyilkos: – én, s leszek mig
vér forr ereimben! átok reád s minden lépteidre, nyomorult.” Utolsó szava szinte fuldokló volt, s fájdalmasan hánykódott a földön,
még pihegő vérbe ázott társai között.

Szupermini PC
Nagy-Britanniából

E

lső miniszámítógépünk egy igen fura
szerzet. Leginkább egy hagyományos
fali aljzatra hasonlít, és fejlesztői reményei
szerint elsősorban méretével, fogyasztásával és erejével hódít majd.

lesztő Chip PC Technologies cég igazgatója.
A Jack PC AMD RISC processzorra
épül, amely legfeljebb 500 MHz-en fut – a
gyártó szerint ez nagyjából egy 1,2 GHz-es
x86 chipnek felel meg. A készülékben
128 MB RAM található, amelyet 64 MB
flashmemória egészít ki. Négy USB, vezeték
nélküli adapter, 16 bites hangkimenet és
24 bites színmélység, valamint legfeljebb
1280x1024-es felbontás teszi teljessé a képet. A miniszámítógép egyszerre két analóg
vagy digitális kijelzőt kezel, operációs rendszerként Windows CE-t futtat, a nagyobb
feladatok elvégzéséhez pedig terminálszerverre csatlakoztatható.
A készülék fejlesztője szerint egyike azon
vékony kliensmegoldásoknak, amelyek
gyors ütemben cserélhetik le a hagyományos asztali konfigurációkat, mivel kedvezőbb feltételeket biztosítanak, természetesen elsősorban a vállalatok számára. A Jack
PC a hónap közepén megrendezett IT Works
kiállításon mutatkozott be, ára monitor és
billentyűzet nélkül mintegy 350 € lesz.

FlipStart – notebook zsebben

A brit gyártó már több mint egy éve
elkészült a Jack PC első prototípusával, az
utóbbi hónapokban ennek tökéletesítésén
dolgoztak. A leginkább fali aljzatra vagy elosztóra emlékeztető szupermini masina egy
teljes PC-t helyettesít, processzorral, kétmonitoros üzemmóddal, hanggal, hálózati és
egyéb csatlakozókkal, áramellátását pedig
az ígéret szerint akár az Ethernet-hálózaton
keresztül is biztosíthatjuk.
„Egy szokásos PC legalább 80 wattot
eszik, míg ez megelégszik 5 wattal. Használhatjuk hagyományos számítógépként a
megszokott áramforrásról, vagy Ethernethálózatról üzemeltetett eszközként, ami
igen hatékonnyá teszi” – jelentette ki a fej-

És íme még egy, a napokban piacra bocsátott piciny komputer: a FlipStart nevű
Handheld PC, amely zsebméretben kínál
megoldást a noteszgépek kedvelőinek, és
amely valószínűleg a digitális fotózás profi
művelőinek kedvencévé válik.
A gépnek azok fognak nagyon megörülni, akiknek noteszgépre van szüksége
kicsi, hordozható méretben, de valódi
notebooknak megfelelő jellemzőkkel. A
FlipStart teljes QWERTY-billentyűzettel is
rendelkezik, tehát – ha nehézkesen is – de
lehet rajta gépelni. Mindez persze drasztikusan megváltozik, ha azokon a helyeken

(pl. otthon, a nagyinál vagy a suliban), ahol
használni szoktuk a gépet, tartunk egy-egy
filléres USB-billentyűzetet. Akkor vesszük
csak észre, mennyire teljes értélkű gép is e
piciny komputer.
A FlipStart háttérvilágításos, teljes billentyűzettel rendelkezik, amely fölött egérnek
kialakított érintőpad is található. Az 5,6 inches képernyő érintésérzékeny és SVGA-felbontásra képes. A gép kamerával, Wi-Fi- és
Bluetooth-modemekkel is rendelkezik.
Mérete miatt akár zsebben is hordozható, így a mobil eszközt tulajdonosa bárhová
magával viheti. A Windows XP és Vista operációs rendszereket futtató gépet alacsonyfeszültségű Intel Pentium M processzor
hajtja. Az 1600 eurós (számunkra igencsak
borsos) áron megrendelhető csomagban a
gép mellett helyet kapott egy akkumlátor,
egy sztereó headset, és egy hordtáska is.
FlipStart – készülékspecifikációk:
* 1,1 GHz-es Intel Pentium M
alacsonyfeszültségű processzor
* Intel grafikus processzor
* 30 gigabájtos merevlemez
* 512 MB DDR RAM
* Windows XP és Vista operációs rendszerek
* Háttérvilágításos QWERTY-billentyűzet,
egérgombok, érintőpad, jog dial,
érintőceruza
* 5,6 inches SVGA kijelző (1024x600)
* 1,8 inches külső kijelző (220x176)
* Wi-Fi 802.11 b/g, Bluetooth
* 3,5 milliméteres sztereó fülhallgatóaljzat
* Hangszóró, két mikrofon
* VGA kamera
* 3-6-órás akkumlátor
* VGA-és audiokimenet, 10/100 Ethernet
port, USB 2.0 (2x)
* Méretek: 5,9”x4,5”x1.6”
* Súly: 0,8 kilogramm
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A kicsinyítés
magasiskolája

Komputerrovatunkban
két olyan új számítógépfejlesztést mutatunk be,
melyekkel hamarosan
akár hétköznapjainkban
is találkozhatunk
majd. Érdekes voltuk
közös vonása az, hogy
– használhatóságukat
megtartva – mindkettőt
annyira lekicsinyítették,
hogy szinte kikívánkozik
belőlünk: ennél kisebb
már nem is lehetne. Ezt
azonban nem mondjuk,
mert a jövő pillanatokon
belül megcáfolná
meggondolatlan
állításunkat.

Színház

Pozsony
tőzte be. A vár helyreállítása csak 1953-ban
kezdődött meg.
1918-ban elfoglalták a csehek, majd
német és magyar jellegét fokozatosan
elvesztette. 1919-től Csehszlovákián belül
Szlovákia fővárosa. 1993. január 1-je óta az
önálló Szlovákia fővárosa.
A városháza
Pozsony főbb látnivalói dióhéjban:
* A város felett már messziről kiemelkedik a négy saroktornyos vár épülettömbje.
Ma a Szlovák Nemzeti Múzeum található
benne.
* A vár alatt áll a gótikus koronázótemplom, mely a 14. század elején épült a korábbi
1221-ben épített Szent Megváltó-templom
helyén. A 15. és 16. században fokozatosan
bővült, 1730-ban készült el a Keresztelő
Szent János-kápolna. Mai formáját az 1895ös felújítással nyerte el. Neogótikus tornya
85 m magas, tetején az aranyozott Szent
Korona csillog, annak emlékére, hogy 1563
zlovákia fővárosa Pozsony (szlovákul:
és
1830
között itt koronázták a magyar királyoBratislava, régi elnevezéssel Prešporok,
kat.
A
főoltár
feletti ezüstkoporsó Szent Márton
németül: Pressburg), az ország kulturális,
ereklyéit
tartalmazza.
Szent Márton lovasszobra
kereskedelmi és ipari központja. 2001-ben 428
Rafael
Donner
alkotása.
Kegyszobra, a Fájdalmas
672 lakosából 391 761 szlovák (91,4%), 16 451
Szűzanya
1641-ben
készült
fogadalomból, 1894
magyar (3,8%), 7972 cseh (1,9%), 1200 német,
óta
búcsújáróhely.
Sírboltjában
nyugszik Páz461 ruszin, 452 ukrán és 417 cigány volt. A
mány
Péter
érsek
és
a
Pálff
y
család
több tagja is.
Duna partján, az ország délnyugati csücskében,
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Ausztria és Magyarország határainak közvetlen
közelében, a Kis-Kárpátok előterében fekszik
(é. sz. 48° 8’ 60’’ k. h. 17° 7’ 0’’).
Neve a régi magyar Poson személynévből
(a vár első ispánjáról) ered. A Várhegyen már a
honfoglalás előtt római, majd morva erődítmény
állott. Vratislav morva fejedelem erős favárat
építtetett ide. A Nagymorva Birodalomhoz
tartozott, amíg a magyarok 907-ben el nem
foglalták. Itt létesült az első magyar várispánság.
A 11. századtól Pozsony vármegye székhelye és
káptalani székhely lett. 1051-ben a várat ostromló német hajókat a magyarok (Búvár Kund
mondája) elsüllyesztették. 1077-ben a várba
zárkózott Salamon király I. Géza seregei elől, aki
ki akart békülni vele, de a tárgyalások közben
április 25-én meghalt. 1108-ban V. Henrik német-római császár serege ostromolta, de Kálmán
visszaverte őket.
Sok csatározás után 1287-ben Albert osztrák
herceg foglalta el. 1291-ben a város III. Endrétől
kiváltságokat kapott (például árumegállító jogot, egyben megtiltotta, hogy megakadályozzák
a jobbágyok városba költözését). Várnagya volt
1354-ben Toldi Miklós. A középkorban a várpalota körül többszörös falgyűrű épült ki. 1405-ben
szabad királyi város, ezen belül a tárnokmester
bíráskodás alá tartozó tárnoki város volt. Egyetemét 1467-ben Mátyás király alapította. 1506-ban
I. Miksa császár foglalta el. 1526 után az ország
fővárosa lett, itt őrizték a Szent Koronát, itt koronázták a királyokat, többször volt országgyűlés
színhelye. 1780-ban itt jelent meg a Magyar
Hírmondó című újság, 1783-tól itt működött a
királyi jogakadémia. 1806-ban és 1809. június
26-án elfoglalták a franciák. Az 1809-es ágyúzásból eredő károkat az 1811. május 28-i tűzvész te-

Švejk

Turisták
Napóleonnal

* A ferencesek templomát és kolostorát IV.
László alapította 1290-ben a morvamezei győzelem örömére, később barokkizálták.
* A vár alatti Szent Miklós-templom 1664-ben
épült a várnép számára, ma görögkeleti templomként működik.
* A Szentháromság-templom 1717 és 1727
között épült, barokk stílusban.
* A Kálváriatemplom 1694-ben épült, kegyképe a Havas Boldogasszony.

Szlovákia nincs messze
tőlünk, bár mostanában
– a vízumok miatt
– már Románia is egyre
messzebb van… Ha
azonban Magyarország
nyugati, pontosabban:
északnyugati részébe
terveztek utat, esetleg
nyaralást, érdemes
betervezni egy hosszabbrövidebb kirándulást a
Duna szlovákiai oldalára is.
Nemrég ott jártunk (igaz,
csupán átutazóban), s
nektek is bemutatjuk.
* A közelében álló mélyúti kápolnát az 1713as pestisjárvány után a Lauermann család építtette megmenekülésük emlékére, ezt 1824-ben
újjáépítették, majd 1948-ban új templom épült
a helyére.
* A középkori erődfal maradványa a Szent
Mihály-kapu 1411-ben épült.
* Az egykori koronázódombon állott Fadrusz
János híres Mária Terézia lovasszobra, amelyet
1920-ban a csehek ledöntöttek.
* A római katolikus hittudományi főiskola
1621-ben épült.
* A préposti palota 1632-ből való.
* A Dunai Akadémia épülete a 15. század
közepén épült.
* Az óvárosháza épülete 15. századi, egykori
őrtornya 1590-ben földrengés következtében
ledőlt, mai tornya barokk.
* A kormány székháza 1761 és 1765 között
épült az esztergomi érsekek nyári palotájaként.
* A prímási palotát Batthyány József hercegprímás építtette 1778 és 1781 között, építője
Hefele Menyhért volt.
* A Szlovák Nemzeti Színház 1886-ban épült
eklektikus stílusban a korábbi 1776-ban alapított
Rendi Színház helyén.
Pozsony szép, tiszta, rendezett város. Tele van
köztéri szobrokkal, ilyen például a francia nagykövetség előtti Napóleon-szobor, mely azonban
nem egy magas alapzaton áll, hanem egy padra
támaszkodik, így nem csoda, hogy a turisták
előszeretettel fényképezkednek vele. Egy másik
ilyen „mazsola” a csatornaaknából kikandikáló
katona bronzszobra. Egyesek szerint Švejket,
Jaroslav Hašek legendás „jó katonáját” mintázza
meg, de erről nem sikerült hiteles adathoz jutni
(a helyszínen sincs föltüntetve). Nagyon érdekes,
bár teljesen mai jellegű látványossága Pozsonynak a Dunán átívelő függőhíd is, melynek fő
pillérére egy tányér alakú kilátó-vendéglőt
építettek, aminek nyomán a lakosság azonnal
el is nevezte UFO-hídnak e kecses építészeti
műtárgyat…

Önismeret

gye, mikor önéletrajzot kell írnunk, sok
esetben a barátunk/barátnőnk jellemzésével ügyesebben megbirkóznánk, mint
a sajátunkéval?! Miért van ez? Valahogy,
nem gondolunk önmagunkra, sok esetben
a külvilág felé nyitottabbak, érdeklődőbbek
vagyunk, mint saját lelkivilágunkkal szemben.
Pedig az első számú jó barátunk önmagunk.
Nekem kell bízni magamban, ösztönözni önmagam, biztatni stb. Amikor felelni megyek,
mondogatom – „biztos sikerülni fog, hiszen
tanultam...” Ennek ellenére gyakoribb az ellendrukkerség, amikor arra gondolunk, hogy
úgysem fog sikerülni, biztos azt a kérdést
kapom majd, amit nem tudok.

Ugye, te is küldesz SMS-t?
A

mobiltelefon életünk része lett, az SMS-t
ma már úgy küldjük, mint egykor a képeslapokat. Illetve, még gyakrabban. Olykor,
ha kell, ha nem... Az efféle üzenetküldésnek is
azonban megvannak a maga szabályai. Jó lesz,
ha figyelmesen olvassátok az alábbi sorokat,
elgondolkodtok rajtuk, és meg is fogadjátok.
Különösen, hogy tudjuk, az SMS-ek száma a
jövőben csak emelkedni fog!
Mielőtt SMS-t küldesz, gondolkozz és mérlegelj! Az ilyen üzenet ugyanis csak rövid lehet.
Ha sürgős mondanivalód van, és hosszabban
akarsz valakivel beszélni, inkább telefonálj!
Nagyon bizalmas információt ugyancsak
legjobb szóban közölni! Az SMS-t más is elolvashatja, közlendőid ezért ne legyenek túl
személyesek, hivatalos meghívásra, születésnapi ünnepségre, névnapra, szilveszteri bulira
ne így hívd meg a barátaidat. Mielőtt elküldöd
az üzenetet, győződj meg róla, hogy jó helyre
küldöd-e?! Ne mérgelődj, ha nem kapsz rögtön

Zsiradék nélkül

K

ipróbáltátok már otthon a sütés-főzést
vaj vagy olaj nélkül? Ha nem, akkor most
éppen itt az ideje. Az így készített étel könnyű
és ízletes lesz.
Sütés ásványvízben

Készítsünk elő egy teflonserpenyőt, valamint egy palack szénsavval dúsított ásványvizet. A forró serpenyőbe annyi ásványvizet
öntsünk, hogy az alját ellepje. Amint erősen
forrni kezd, tegyünk bele például hússzeletet,
és közepes hőfokon süssük meg. Ha a víz
elpárolgott, evőkanalanként pótoljuk. A hús
10–15, a hal 7–10, a zöldség 3–8 perc alatt
készül el.
Sütés papírban

Sütőpapírra helyezzünk friss zöldfűszereket és citromkarikákat, majd fektessünk rá
egy fűszerrel bedörzsölt tengeri halat. Csomagoljuk a papírba, és előmelegített sütőben,
200 fokon (gáztűzhelynél 3-as fokozaton) 20
percig süssük. (Egyes afrikai és délkelet-ázsiai
országokban banánlevélbe burkolva, a szabadban sütik a halat.)

Megszabadulunk
a reklámoktól!

E

választ, nem biztos, hogy az illető éppen ráér.
Legyél tekintettel mások időbeosztására, vedd
figyelembe, hogy dolgozhatnak, iskolában, látogatóban lehetnek. Ne használd a mobilodat
sportolás, görkorcsolyázás, szánkózás közben,
sem akkor, amikor mások társaságában vagy,
és főleg ne alkalmazz csúnya szavakat, vagy a
csibésznyelv elemeit az SMS-eknél. Egyébként
jó SMS-ezést!
(T–z)

gy elektronikai cég szerint a jövő televíziója egyszerűen kivágja majd a
reklámokat kedvenc műsorunkból. Egy
olyan televíziókészüléken dolgoznak, mely
beépített merevlemezes tárolóegységével
rögzíti az általunk nézett műsort, és néhány
másodperces késéssel rögtön le is játssza
nekünk. A csekély késleltetés elegendő időt
hagy a készüléknek arra, hogy észlelje a
reklámokra jellemző képvágási technikákat,
illetve azokat az ismertetőjegyeket, melyek
arról árulkodnak, hogy a műsort éppen
reklám szakítja félbe. A reklám észlelésekor
a berendezés egy előre beállított, kívánság
szerinti képsort játszik le, majd a reklám végének érzékelésekor visszatér a műsorhoz. A
kérdés csak az, hogy a televíziós hirdetők mit
szólnak majd az őket kizáró, új készülékhez.
D–k
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Próbáljunk ki pár gyakorlatot, ahol az önismeretünkkel foglalkozhatunk. Írjuk meg saját
névkártyánkat, csak kicsit másképp: írjuk le azt
a három tulajdonságot, ami jellemez. Továbbá
azt a három cselekvést, amit szívesen csinálunk,
majd azt a három dolgot, tárgyat, amit úgy
szeretünk magunk körül. Eljátszadozhatunk az
aranyhalacskával is, hogy mi az a három kívánság, amit kérnénk tőle, ha megjelenne...
Most írjuk le a keresztnevünk betűit
egymás alá: mikor ez megtörtént, akkor
próbáljunk minden egyes kezdőbetűhöz
valamilyen tulajdonságot kitalálni, ráadásul
még jellemezzen is minket. Példaként a
Tamás, Edit betűit említjük: T – tapasztalt,
tapintatos, tapintatlan, türelmes, türelmetlen stb. A – alkalmazkodó, akaratos, alapos,
aranyos stb. M – magabiztos, mogorva,
mosolygós, melegszívű stb. Á – állhatatos,
álmos, ábrándozó, ápolt stb. S – segítőkész,
slampos, sármos, sértődékeny stb. E – energikus, erős, emberszerető, emberséges stb. D
– derűs, dacos, durva, dicsekvő, daloló stb. I
– ingerlékeny, ideges, igyekvő, iparkodó,
izguló, intelligens, illedelmes stb. T – takaros,
tékozló, törékeny stb.
Ha egy lapot félbe hajtunk, akkor az egyik
lap tetejére pluszjelet, a másikra mínuszjelet írhatunk. Próbáljuk számba venni a jó
és a rossz tulajdonságainkat – jó volna, ha
kiegyensúlyozott lenne a lap, és a jó tulajdonság több volna.
S. T.

Álomfogó Varázslat

Böszörményi Gyula dedikál a könyvfesztiválon

– Kiről mintázta regényei főszereplőit,
Gergőt és Zsófit?
– Nincs kiválasztott személy, akiről mintáztam volna őket, inkább összegyúrtam
több ismerősöm, barátom jellemét, sőt azt
hiszem, rengeteg van bennük belőlem is.
Gergőben nagyon sok van abból a fiúból,
aki én voltam kilencévesen, az én akkori
gondolataim, érzéseim, kérdéseim jelennek
meg benne. Zsófi pedig egy olyan elképzelt
lány alakját öltötte fel, akit én nagyon szívesen ismernék. Van benne egy pici a volt
barátnőmből, aki imádja az állatokat és a
természetet, valamint egy csomó ismerősömből, gyerekekből, akiket az iskolában
nagyon sokat cikiztek azért, mert olvastak.
Zsófi belőlük áll össze.
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– A könyvben néhány részt nagyon személyesen ír le. Például a Bagoly-bükki-völgyet
és az ott történt eseményeket. Ezeknek
a részeknek van valamilyen valóságos
alapja?
– Furcsa dolog ez. A Bagoly-Bükki völgyben történt események között van olyan,
amely személyes élményből táplálkozik.
Van egy jelenet a Bagoly-bükki-völgyben,
amikor Borzalag kimegy helyszínelni egy
bűnesethez, egy varázsbűncselekményhez.
Beszélget egy tanonccal és megkérdezi
tőle, hogy honnan származik, a tanonc pedig azt válaszolja, hogy Jászdózsáról. Ekkor
Borzalag mondja neki, hogy „ó, igen élt ott
egy boszorkány, aki híres volt a méregkeverő

képességéről és süteményekbe keverte a
mérgét, mert ehetetlen süteményeket sütött.”
Na, ő az én dédnagymamám, aki tényleg
ehetetlen süteményeket sütött. Gyerekként
mindig féltünk meglátogatni, mert muszáj
volt enni a sütijéből, ami viszont életveszélyes támadás volt ránk nézve.
– Van a Gergő-sorozatban egy bizonyos
párhuzam a Harry Potter-sorozattal. Ön
hogyan viszonyul ehhez?
– Már amikor elkezdtem gondolkodni
azon, hogy írnék egy nagyobb meseregényt, úgy gondoltam, hogy szeretném bebizonyítani: nemcsak nyugati irányból jöhet
egy olyan izgalmas, varázslatos, varázslós
történet, amit a gyerekek szeretni tudnak,
hanem keletről is. A mi mitológiánkból is
lehet ilyet csinálni. Az összes Gergő-regénynek van egy nagyon fontos alapgondolata:
én hiszem, hogy a Világfán megtalálható az
összes történet, a három szinten – elsősorban a Lombszinten, és ezek a történetek beutazhatóak. Hiszen amikor olvasunk, vagy
álmodunk, ezeket bejárjuk és akkor miért
ne találkozhatnának egymással a szereplők?
Tehát ezért jelenik meg egy pillanatra például az első Gergő-könyvben maga Harry
is, aki, sajnos, éppen egy elég rossz hírt hoz
Hódfarok nénének…
– Számított ön arra, hogy ekkora sikere
lesz a Gergő-könyveknek?
– Nem. Én sem és a kiadóm sem. Akkor
még a Magyar Könyvklubnál jelent meg

Böszörményi Gyula
1964-ben született
Miskolcon. Tizenhat
éves korában jelent
meg nyomtatásban
első novellája, és azóta
folyamatosan publikál.
A Gergő könyvsorozattal
vált híressé. E sorozat
alapján épült ki az
Álomfogó Varázslat
néven működő távbűbájosképző is, ahol a
varázslatra éhes rajongók
a mágia különböző ágait,
valamint a Világfán való
révülés tudományát
tanulhatják. Böszörményi
Gyula ellátogatott a XIV.
Budapesti Nemzetközi
Könyvfesztiválra, ahol
elmondott egyet s mást
erről a könyvsorozatról.
az első kötet és hát nagyon izgultunk. A
kiadóm igazgatója azt mondta, hogy ötezer
példányt adnak ki, és ha egy év alatt elfogy
az összes, elégedettek lehetünk. Majd három nappal később felhívott, hogy mind az
ötezer példány elkelt.
– Hallottam, hogy más nyelveken is megjelentek Gergő kalandjai. Külföldön is ekkora
sikere van?
– Németül jelent meg, alig egy hónappal
ezelőtt mutatták be a lipcsei könyvfesztiválon, úgyhogy egyelőre nem tudjuk, hogy
mennyire szeretik a német gyerekek. Ahhoz
még kell egy kis idő, hogy észrevegyék,
hogy lássák, hogy Gergő ott révül közöttük.
Később majd kiderül, hogy szeretik-e.
– Mikor megírta az első kötetet, gondolt ön
arra, hogy ez az egész Álomfogó hálózat
így kiépül? Internetes honlappal, Álomfogó Varázslattal egyetemben?
– Hát, ezt álmomban sem gondoltam
volna. Jó egy év eltelt az első könyv megjelenése után, amikor tömegével kezdtük
kapni a leveleket, hogy nagyon jó ez a
könyv, de az olvasók szeretnének valahogy
részt venni benne, többet megtudni erről a
világról, nemcsak olvasni róla. Ekkor találtuk
ki Noémival, a feleségemmel, hogy csinálunk egy táv-bűbájosképző, levelező iskolát,
az Álomfogó Varázslat nevezetű sulit. Ez azóta is működik és sok száz tagja volt már.
Szabó Palócz Orsolya, 6. osztály,
Weöres Sándor iskola, Budapest

1. Szerinted a lányok eltúlozzák az arcjátékokat és a gesztusokat?
a) Igen. (1)
b) Nem. (3)
c) Nem tudom. (0)
2. Hogyan köszöntöd jó barátaidat?
a) Szia vagy helló. (4)
b) Kezet rázunk. (3)
c) Megpusziljuk egymást. (2)
3. Az arc melyik részét tartod a legkifejezőbbnek?
a) Homlokot (2)
b) Szemöldököt (1)
c) Szemet (3)
d) Orrot (2)
e) Ajkat (3)
4. Mire figyelsz, ha a kirakatüvegben meglátod a saját tükörképed?
a) Hogyan áll a ruhám? (1)
b) Rendben van-e a frizurám? (3)
c) Hogyan megyek? (3)
d) Milyen a testtartásom? (2)
e) Semmire. (0)
5. Mit gondolsz arról az emberről, aki beszélgetés közben eltakarja a száját?
a) Van valami takargatnivalója. (3)
b) Biztosan a foga fáj. (1)
c) Szégyenlős. (1)
6. Mire összpontosítasz, ha mással beszélgetsz?
a) Szemére. (3)
b) Szájára. (2)
c) Kezére. (2)
d) Arra, hogyan áll. (1)
7. Mit gondolsz arról, aki beszélgetés közben máshová néz?
a) Nem őszinte. (3)
b) Hiányzik az önbizalma. (2)
c) Nem tud koncentrálni. (1)
8. Ha valakire azt mondják, hogy a szeme sem áll jól, általában igaz szokott lenni?
a) Igen. (0)
b) Nem. (3)
c) Nem tudom. (1)
9. Szerinted az ember képes irányítani az arcjátékát?
a) Igen. (0)
b) Nem. (2)
c) Van, amikor igen. (1)
10. Ha egy fiúval/lánnyal kerülsz kapcsolatba, mivel juttatod kifejezésre a szimpátiádat?
a) A szememmel. (1)
b) A kezemmel. (4)
c) Szavakkal. (1)

Értékelés
7–15 pont: Nem veszed figyelembe
az emberek arcjátékát, gesztusait,
ezért rossz emberismerő vagy. Ha
valakivel beszélgetsz, nézz a szemébe, és figyeld a mozdulatait. Magad
is rá fogsz jönni, hogy ezek néha
többet elárulnak az illetőről, mint a
szavai. Ez segíthet, hogy jobban fel
tudd mérni a barátaidat és ismerőseidet.
16–23 pont: Igyekszel őszinte kapcsolatot teremteni azokkal, akikkel
beszélgetsz. Figyeled arcukat, mozdulataikat, de sajnos, nem tudsz
eligazodni a mimika és a gesztusok
világában. Figyeld saját benyomásaidat, érzéseidet, így jobban
megérted a mozdulatokat, arcjátékokat. Gondolj arra, hogy néha egy
lekicsinylő gúnyos mosoly is elárulja
a hazug szavakat.
24–31 pont: Kiváló a megfigyelőképességed. Szavak nélkül is megértesz
sok mindent. Azonban túlságosan a
benyomásaidra támaszkodsz. Ha az
emberismereted mellett használod
az eszed is, ennek hasznát veszed az
iskolában, a társaságban és később
az életben is.
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Jó emberismerő vagy

Sokszor rádöbbenünk,
hogy nem
eléggé ismerjük
embertársainkat. Még
azokat sem, akikkel
naponta találkozunk.
A jó emberismeret
különös adottság, amely
felismeri a különbséget
az őszinteség és az
alakoskodás között. Az
alábbi teszt megpróbálja
kideríteni, hogy te milyen
emberismerő vagy?

Válaszol: Bori Mária pszichológus

„Kedves Bizalmas sorok!
Tizenkét éves lány vagyok, és van egy fiú az
életemben, aki idősebb nálam. Nem tudom,
mit tegyek, hogyan valljam meg neki érzelmeimet. Már írtam neki SMS-t, de nem írt
vissza. Azt nem merem megtenni, hogy egyszerűen odamegyek hozzá. Mit tegyek?
XY+YX”
Válasz:
Kedves XY+YX!
Mit tegyél? Továbbra is imádhatod a fiút a távolból, ahogy eddig
is tetted, ám a jövőben azért igyekezz egy kicsit csökkenteni az
imádási távolságot. Ha valamilyen módon megtudod, hogy te tetszel neki, gyakrabban járj arra, amerre ő is. A tanítási szünetekben
néha mosolyogj rá, köszönhetsz is neki, szurkolhatsz neki az iskolai
meccseken… És reménykedhetsz abban, hogy talán észrevesz és
visszamosolyog, visszaköszön. Utána a barátnőkkel, a közös ismerősökön keresztül – persze nagyon tapintatosan – igyekezzetek
megtudni, hogy a fiú mit is gondol rólad, tetszel-e neki, helyes
lánynak tart-e. Ezután pedig tudni fogod, hogy örülnöd, vagy egy
ideig szomorkodnod kell. Azt is megteheted, hogy írsz neki újabb
SMS-t, azzal, hogy nem szerelmi vallomást küldesz neki, hanem
pl. valamely iskolai dologról kérdezed meg a véleményét, vagy a
kedvenc zenéjéről érdeklődsz. Hátha ez felkelti az érdeklődését.
Ha válaszol, léphetsz tovább. De összegyűjtheted a bátorságodat,
vállalva az esetleges kudarcot, és megmondod neki, persze nem a
nagyközönség előtt, hogy tetszik neked, és szeretnél barátkozni
vele. És lesz, ami lesz! Mi pedig szorítunk neked! De ha nem úgy
sülnek el a dolgok, ahogyan te azt nagyon szeretnéd, akkor se
búsulj sokáig! Gondolj arra, hogy nemsokára itt a nyár, a gondtalan szünidő, a különböző táborok, ahova elmehetsz, és rengeteg
ismerkedési lehetőség nyílik előtted.
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„Kedves Bori Mária!
Én egy tízéves lány vagyok. Van egy szimpátiám. Elég sok közös van bennünk. Kedves velem. Most nem tudom, hányadán
állok vele. Ha szomorú vagyok, mindig
megkérdezi, hogy miért rossz a kedvem.
A barátnőmtől hallottam, hogy amikor
beteg voltam, mindenki azt mondta, hogy
jaj de jó, hogy nem mentem suliba, csak ő
nem. Segíts. Szerinted ő szerelmes belém?
Anyajegy”
Válasz:
Kedves Anyajegy!
Egy biztos, hogy egy nagyon kedves és odafigyelő fiúról van szó,
akinek te sokat jelentesz. Hogy szerelmes-e beléd, azt nehéz megmondani, de „valami van”. Hogy mi, azt neked vagy nektek közösen
kell kideríteni úgy, hogy barátkoztok, sokat beszélgettek, igyekeztek megismerni egymást, és mindenekelőtt élvezitek egymás társaságát. Ez az alapja mindennek. Nektek megvan rá a lehetőségetek
is, hisz osztálytársak, iskolatársak vagytok, és az iskolai élet számos
lehetőséget ad a barátkozásra.

„Kedves B.Mária,
Évek óta olvasom a tanácstalan, segítséget
kérő gyerekek leveleit, ám nem értettem
meg őket! De most én is segítséget kérek!
Úgy látom, talán ez az utolsó megoldás
számomra.
Engem már egy jó ideje bántanak az osztálytársaim. Minden szavamat kiforgatják
és csúfolnak. Romlik az iskolai átlagom,
nehéz így tanulni. Bánt a dolog, mert barátok voltunk, és szerintem ez mind 2-3 gyerek
hibája. Mit tegyek? Ha piszkálnak (szóval), és én visszaszólok,
még jobban bántanak, de ha nem, akkor is. Ha hallgatok vagy
netalán az oszinak szólok, akkor azért bántanak. Nem tudom,
mit csináljak. Utálom ezt! Állandóan rossz a kedvem. Mit tegyek?
KÖNYÖRGÖM, SEGÍTSEN!
Tisztelettel
Kétségbeesve”
Válasz:
Kedves Kétségbeesett!
Először is, örülök, hogy hűséges olvasója vagy a lapnak. De
szomorú vagyok, mert a te estedben mégsem sikerült megelőzni
a bántalmazást, ugyanis a rovatnak ez az egyik célja. Ha ti is olyan
vagy hasonló helyzetbe kerültök, mint a levélírók, különböző lehetőségek között választhattok, hogy megoldjátok a problémát. Nem
hiába mondják, hogy az ismétlés a tudás anyja, hiszen az életben
sokszor újra és újra a saját bőrünkön kell megtapasztalnunk dolgokat. Sajnos nem írtad meg, hány éves vagy, megkönnyítetted volna
a válaszadást. Először is, minden bántalmazási esetben fontos,
hogy ne zárd magadba a történteket. Ismételten fel kell hívni a
felnőttek figyelmét a számotokra rossz dolgokra. Szólj az osztályfőnöknek, hogy a molesztálás továbbra is folytatódik. Beszélgess el az
iskola pedagógusával, pszichológusával, akik egyebek között azért
dolgoznak az iskolákban, hogy a tanulók segítségére legyenek. Lévén, hogy elhúzódó jelenségről van szó, fontos lenne, hogy az osztályfőnök és a szakmunkatársak az egész osztállyal foglalkoznának,
mert ha nem téged, akkor másokat piszkálnának, csúfolnának. Te
pedig időközben tisztázd le, mennyire fontosak számodra ezek az
osztálytársak, akik már nem barátok. Kik azok, akikkel szívesen vagy
együtt, rajtuk kívül, és akik nem tartoznak a macerálósok közé, akikkel barátkozhatnál. Ha őket számba veszed, és kapcsolatba lépsz
velük, már nem is lesz olyan nehéz levegőnek nézni a volt barátaidat, és elviselni a tetteiket, ha még nem unták meg. Hatalmuk azért
van fölötted, mert tudják, hogy ragaszkodsz hozzájuk, fontosak
számodra. Ha megtapasztalják, hogy csinálhatnak bármit is, számodra ez nem fontos, akkor lekopnak rólad. A kézírásodból ítélve,
nemsokára fejezed az iskolát, szétválnak utaitok, és akkor nem
lesz nehéz új ismeretségeket kötni, másokkal barátkozni. Addig se
hallgass, osztályfőnöki, osztályközösségi órákon beszélgessetek a
bántalmazásról, mind a családiról, mind a kortársak közöttiről. Ez
segíteni fog mindenkinek. Neked is.

Anyának

Az én
édesanyám
Ébredés
Édes valami az a reggeli gyermekálom.
Éppen javában álmodom, hogy a Király Józsi pitykéjét már mind elnyertem. A legeslegutolsót, a legszebb rezest veri a falhoz, én a magamét ellene.
Araszolni készülök – s éppen akkor csapja meg a lábamat a hideg levegő.
Fölrezzenek. Ott áll édesanyám.

Kulimász
Kiszedett az ágyból, s következett a mosdatás.
– No, nézzétek már a nyakát! Ó, te kálvária latra, már megint a kovácsműhely ugye? – És mosdatott, szappanozott, súrolt.
De nem azért voltam én gézengúz, hogy ki ne halljam hangjából a szeretetet, ki ne nézzem a tükörből, hogy édesanyám titkon mosolyog.
Következett az öltöztetés.
– Szent ég, pecsé-é-é-t!
Majd a pecsétre, majd reám mereszti szemét. Megszagolja... Veszve vagyok!
– Kuli-máááááász! Atyus, kulimász! Megüt a guta. Hol szedted te ezt?
Vallani kellett. – Hát, édesanyám, segítettem a Samunak.
– Mit?
– Hát kentük a szekeret, én tartottam a bödönt, azután nem tudom...
– Gyerek, a sírba viszel! Újdonatúj nadrág, örökre odavan!
Bizony, elríttam magamat.

Köszönöm, hogy kibírtad a kibírhatatlant.
Hogy a semmiből mindent varázsoltál.
Hogy adtál, mikor üres volt a zsebed.
Hogy szerettél minket, akkor is,
mikor egyáltalán nem voltunk
szeretetreméltók.
Köszönöm, hogy a lehetetlent is
mosolyogva vitted véghez.
(Még akkor is, ha néha kicsit a szád széle remegett közben.)
Köszönöm, hogy akkor is odaadóan
figyeltél, amikor a differenciál- és
integrálszámítást magyaráztam neked.
Köszönöm, hogy megkerested a pénzt
a neveltetésemre.
Köszönöm, hogy vártál az iskolakapuban.
Köszönöm, hogy mazsolát tettél az
uzsonnacsomagomba.
Köszönöm, hogy elmagyaráztad a
kivonást és a szorzást.
Köszönöm, hogy a mumpszomat
elviselhetőbbé tetted.
Köszönöm, hogy mindig ott voltál.
Nem tolakodóan. Nem követelőzve.
Voltál:
A nap bármely szakában,
ha köhögésről, ha helyesírásról,
ha jó könyvekről, ha pecsétes ruhákról,
ha Mozartról,
ha a barátaimtól kapott ajándékokról,
a könyvtár használatáról,
vagy a keresztrejtvényről volt szó.
És még sorolhatnám.
Pam Brown gondolatai Anyák napja alkalmából.

A fürj
Felöltöztette édesanyám a leányait is, aztán sorba csókolt, s kieresztett az
udvarra, kertbe.
Alighogy künn voltunk, kijött az ágy alól a szabadon járó fürj. Féloldalra
hajtotta a fejecskéjét, s félszemmel – ahogy jó fürjhöz illik – felpillantott
édesanyámhoz. Ő etette, és nagyon szerették egymást.
– No mindjárt, mindjárt, kismadaram.
Elindultak kettecskén. Elöl édesanyám, utána a kis fürj. Amint édesanyám
megállott, s célozta a legyet, a fürj is megállott, s várta az eredményt. A földre
dobott legyeket szépen fölszedegette.
Mikor aztán végigjárták a szobákat, odaszólt édesanyám: – No megvan.
Erre az a kis madár fölkereste a padlón azt a helyet, mely verőfényes volt,
ott berzengette tollazatát, sütkérezett.

Ó te, jóságos édesanyám!
Kis gyerekből nagy gyerek lettem, városra kellett mennem.
Mikor összevissza ölelt, összevissza csókolt, s elárasztott könnyeivel, zokogva ezt mondta:
– És írjál, édes fiam. És mikor már a város felé közelednél, tiszta inget végy
ám, mert én a földbe bújnék szégyenemben, ha megszólnának az emberek. Én
neveltelek, s te becsületes házból való vagy. Ugye, megteszed, édes fiam?!
– Megteszem, édesanyám!
Herman Ottó
Kovács Erzsébet illusztrációja
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Ugye, megteszed?

Ha vendégeket hívsz

Hakkor előre el kell terveznetek, hogy
a pl. szülinapodra vendégeket hívsz,

mit fogtok enni és inni. Az ételekhez
nemcsak a szükséges alapanyagokat kell
beszerezni, hanem a kellékeket, eszközöket is időben elő kell készíteni.
Ha sokan lesztek, és nem tudtok egyszerre az asztalhoz ülni, akkor célszerű
inkább szendvicseket, apróbb falatkákat
készíteni.
Ilyen esetben papírtányérokat, poharakat, szalvétát is be kell szerezni.

A vendéglátónak illik:
– a vendégeket többször kínálni,
– innivalóról gondoskodni,
– ha nincsenek megjelölve a poharak, azokat elmosni.
A vendégnek illik:
– megköszönni és elfogadni a kínálást,
– annyi ennivalót venni a tányérjára,
amit meg is eszik.
Nem illik:
– beleharapni a szendvicsbe, otthagyni
és másikat venni,

– evés közben hangosan beszélni,
– a szalvétát összegyűrve eldobálni.
A vendégnek nem illik:
– használt evőeszközt a terítőre tenni,
– az asztalra könyökölni,
– kenyeret harapni, kenyérrel mártogatni,
– felállni az asztaltól addig, amíg a többiek be nem fejezték az étkezést.
(Irka)

Szólásmagyarázat

Mátyás
lustája
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A

nagyon lusta emberre mondják,
hogy Mátyás lustája. A szólás
abból az adomából ered, amely
szerint Mátyás király egyszer tréfás
kedvében összekerestette országa
három leglustább emberét. Adott
nekik egy házat, hogy ott kedvükre
kilustálkodhassák magukat. A házban egyszer tűz ütött ki. Már bent is
javában csapkodtak a lángok, amikor
az egyik megszólalt: „Talán mégis el
kellene innen menni!” A másik csak
vállat vont, mondván: „Majd elvitet
bennünket a király, ha szüksége lesz
ránk.” Végre a harmadik méltatlankodva letorkolta őket: „Ugyan, hogy
nem restellitek beszéddel fárasztani
magatokat?” Mondani sem kell,
mindhárman bent égtek a házban.
Azóta is úgy él a magyar köztudatban, hogy a leghíresebb lusták,
akik még arra is restek voltak, hogy
saját életüket megmentsék, Mátyás
király lustái voltak.

Esernyők
Aernyőt szinte sosem. A franciaországi Cherbourg-ban azonban komoly jelentőséget
z esernyő olyan hétköznapi holmi, hogy fel sem tűnik. A ruhánkat megdicsérik, az es-

kap az esernyő. A helységnév egyben márkanév is, hiszen a legnevesebb divatházak, vezető politikusok, hírességek vásárolják a különlegesen tartós, gyönyörű szabású darabokat.
Szépek, de ami ennél sokkal fontosabb, híresek tartósságukról. Ötvennégy centiméternyi vizet bírnak el, egy szélalagútban végzett teszt szerint pedig 55 kilométeres óránkénti
sebességnél veszítik el először az alakjukat, és egy autópályán száguldó autó tempója kell
ahhoz, hogy eltörjenek.
Nyilvánvaló, hogy nem akármilyen minőségi előírásoknak kell megfelelnie ezeknek az
esernyőknek. Ellenállás, színtartósság, anyagtartalom, a legmodernebb gépekkel ellenőrzik az egyébként hagyományos
külsejű termékek vásznait. A legfontosabb követelmény, hogy az ernyő tetejéről az aljáig
pontosan négy másodperc alatt csorogjon
le az esőcsepp.
A vágóasztalon érzékeny műszer mutatja, ha bármi baja van az esernyőszövetnek. Ha a finom tapintású anyag
átmegy a rostán, nyolc darabra
vágják. Arany- és ezüsttalpakon
álló réztűkkel rögzítik az acél- vagy
üvegszálas tartószerkezethez. A
nyél könnyű fából készül, végül a
gőzvasaló veszi kezelésbe a végső
formáját ilyeténképpen elnyerő
cherbourg-i esernyőt.
T.

Válassz!
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Három szó közül csak az egyik illik a hálóba.
Válaszd ki a megfelelőt. Egy szót könnyítésül előre
beírtunk.
Vízszintes sorok: 1. Tarol, pakol, lavor, 5. Lakat, kabát,
kamat, 9. Avar, arab, avas, 10. Rét, lét, vér, 11. Dó, di, dé, 12.
Turbó, tutaj, talaj, 14. Konok, rokon, romos, 16. Alt, Ali, apa,
17. El, ez, er, 19. Pala, mama, tata, 20. Teker, seper, kelet,
22. La, pé, pa, 23. Matek, mamek, haver, 25. Za, zé, ha, 26.
Üget, üzér, üzem, 28. Ráz, zár, réz, 30. Árad, dara, váró, 32.
Ig, is, in, 34. Ze, lé, ég, 35. Irá, rai, Ria, 36. Matador, hatalom,
sajátom.
Függőleges sorok: 1. Posta, patak, lakat, 2. Arab, bara,
avul, 3. Patika, Katika, karika, 4. Ara, ora, pro, 5. Kér, vér, réz,
6. Tomi, tata, atom, 7. Idoma, adoma, adata, 8. Anti, Tina,
líra, 13. Melez, jelez, meleg, 15. Kapar, vakar, sakál, 18. Ekéz,
zeke, keze, 21. Csűr, etűd, elűz, 23. Kati, Mari, tavi, 25. Ráz,
zár, vár, 27. Kit, mit, hit, 29. Ázo, íze, izé, 31. Aa, ma, ma, 33.
Ha, la, na.
Ha a szürke mezőkbe került betűket helyes sorrendben összeolvasod, megtudod, hogy jól fejtettede meg a rejtvényt.
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Skandináv rejtvény (17.)
Május első vasárnapja az anyák napja. Ebből az alkalomból egy szép mondatot kell
megfejtenetek mai rejtvényükben. Ezzel a mondattal is kifejezhetitek szereteteteket
édesanyátok iránt.
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A felszabdalt négyzetekben egy 19., egy 20. és egy 21. században
élő író neve van. Rakd olyan sorrendbe a négyzeteket,
hogy a betűket folyamatosan olvasva megtudd az írók nevét!

Kicsi sarok

Egy kis fejtörő
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Pótold a hiányzó
betűket elöl és
hátul úgy, hogy
a két kiemelt
oszlopban egy
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Milyen logikai
összefüggést
ismersz fel a
dominókon?
Rajzold be a
hiányzó pontokat!

Kitöltőcske

Meghatározások:

1

1. Salátaléhez kell
2. Beteget gondoz
3. Díszes
4. Hint

2
3

Az átlóban egy hazai
gyümölcs nevének kell
kialakulnia.

4

Közmondás
M . J . S . . S . . R . NY . T . R
A közmondásból hiányoznak a magánhangzók.
Pótold őket!

nagy magyar költő
neve alakulhasson
ki.

A 16. szám megfejtései
Berakós rejtvény

Lóugrásban
I

l

l l
l l
l l

Se eleje, se vége
O

l

Egy újgazdag dicsekszik a szomszédjának,
hogy három úszómedencét épített a
telkére.
– Miért hármat? – kérdezi a szomszéd.
– Egy meleg vizes, egy
hideg vizes lesz, egy
pedig szárazon marad.
– Szárazon?
– ....

Hogy erre mit felelt az illető, megtudod, ha a lóugrás szabályai
szerint megfejted a rejtvényt.

Mini számjáték

– De akkor hogy üthette el a
kéményseprőt?

1

2

3

4

Betűrejtvények

4

3

1

2

1. falánk, 2. talány, 3. terem, 4.
jó barát, 5. zene

2

1

4

3

Átfedések

3

4

2

1

elmesport
Homokóra
telefonál
A 15. skandináv rejtvény
helyes megfejtése:
MOZDULJ MÁR, VÁGYOM RÁD,
ILYEN AZ ÉLET.
Könyvjutalmat kap:
Pali

Kétszer akkora
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Pifu fütyülni tanul

Kos (III. 21.–IV. 20.)
Derűs, jókedvű napok várnak rád. Kondíciód
is irigylésre méltó. Ennek köszönheted, hogy a
kellemetlen meglepetések nem ejtenek kétségbe,
legfeljebb csak átmeneti nehézségeket okozhatnak. Saját képességeidben feltétlenül megbízhatsz, azonban barátaidban már egy cseppet sem.
Ugyanis megpróbálnak becsapni. Rokonaidban
szövetségesre találsz, gyakorlati tanácsaikat is
érdemes megfogadni!

Bika (IV. 21.–V. 20.)
Ezen a héten igencsak sokat próbálkoztál, jobbára sikertelenül. Most azonban körülményeidben
nagy változások lesznek, mégpedig jó irányban. A
következő napokban tanáraiddal gyűlhet meg a
bajod, vagy otthon akadhatnak átmeneti problémák. Jó volna kerülni minden kockázatot. Kíméld
magad a felesleges bosszúságoktól.

Ikrek (V. 21.–VI. 21.)
Sokat kapkodsz, ráadásul teljesen feleslegesen. Kizárólag magadat hibáztathatod azért, ha
túlbonyolítod a dolgokat. Agyonhajszolod magad,
ha nem vigyázol. Próbálj meg türelemmel és
megértéssel fogadni minden furcsa ötletet. Viták
helyett a békés megegyezést kellene választanod.
A suliban sok minden megváltozik, amitől ugyan
először megijedsz, később azonban rájössz, hogy a
kialakult káosz után a dolgok rendeződnek, ezáltal
a malmodra hajtják a vizet.

Rák (VI. 22.–VII. 22.)
Tedd vagy ne tedd? Ez itt a kérdés, amihez lehet
ugyan tanácsot adni, de döntened neked kell. Egy
Rák pedig, amint tudjuk, hadilábon áll a döntésekkel
és az elhatározásokkal. Bátran vágj bele abba, amit
elvállaltál vagy el is kezdtél. A közeljövőben megszabadulhatsz a gondjaidtól, most azonban előbb
egy-két dolgot kell letisztáznod magaddal.

Oroszlán (VII. 23.–VIII. 23.)
Saját magadon sem tudsz eligazodni. Könnyen
megharagszol, ha valaki a szemedbe merészeli
mondani nem éppen hízelgő véleményét. Bánt,
ha a környezeted nem olyan nyílt és őszinte, mint
elvárnád. Elsősorban te döntsd el, hogy mit akarsz.
Ha jó légkört szeretnél teremteni, akkor ne torold
meg a bírálatot és az őszinte véleményt. Természetes, hogy neked van igazad, de ezt most nehéz
bizonyítani vagy megvédeni.
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Szűz (VIII. 24.–IX. 23.)
Ha jó hírt hallasz, azt tartsd meg magadnak és
igyekezz azt hasznosítani! A rossz hírekkel pedig
tégy úgy, mintha meg sem hallanád. Érdemes
mindent alaposan megfontolni. A hirtelen elhatározások csak ritkán hoznak jó eredményt. Jól
teszed, ha valakivel megbeszéled a döntéseidet,
így sok nézeteltérést megelőzhetsz. Mindent
egybevetve mozgalmas, de nagyon is eredményes
napok várnak rád.

Mérleg (IX. 24.–X. 23.)
Aki mer, az nyer. Olyan hangulatod lesz,
hogy joggal mondják majd, te igazán tudod,
mit csinálsz. Határozott fellépéssel mindenkit
megnyersz, meglepsz, sőt elkápráztatsz. Ahelyett, hogy rossz néven vennék viselkedésedet,
tetszést és elismerést váltasz ki az emberekből.
Akadnak természetesen, akik úgy érzik, hogy ők
rosszul járnak azzal, hogy te diadalt aratsz. De ez
természetes, ezzel nem érdemes törődni.

Skorpió (X. 24.–XI. 22.)
Ha utazol vagy ellenőrzőre készülsz, a drukk
elkerülhetetlen, a siker azonban biztos. Ha hódítani akarsz, azt könnyen megteheted. A szerelemben szerencsésnek mondhatod magad. De
semmit sem szabad elkapkodni. Más a helyzet a
családi békével. Ezen a téren bizony nincs minden
rendben, és ha nem vagy elég óvatos, könnyen elmérgesedhet a helyzet.

Nyilas (XI. 23.–XII. 21.)
Nem érdemes azzal próbálkozni, hogy egyedül oldjál meg mindent. Csak kérned kell, és
barátaid vagy szüleid készségesen támogatnak.
Törd a fejed, semmit sem szabad elkapkodni. Egy
szép szerelmi kaland lehetősége sem kizárható a
héten.

Bak (XII. 22.–I. 20.)
Ha eddig nem alakult úgy a helyzet, hogy
fogadkozz, máskor máshogyan teszel, akkor most
biztosan megteszed. Átalakulóban van életmódod és gondolkodásod is. Jó eredménnyel próbálkozol azzal, hogy egyszerre több lehetőséget
is kihasználj. Elsősorban magadon változtatsz, ha
nem is azonnal, de mindenesetre megteszed a
kezdő lépéseket.

Vízöntő (I. 21.–II. 19.)
Mint minden tavasz, ez is zűrzavaros e jegy
szülötteinek. Az ellenfelekben ellenséget látsz,
a családi kötöttségek pedig határozottan terhedre lesznek. Ismét a meg nem értés az oka az
ellentéteknek. Kár, hogy nehezedre esik másokat
beavatni terveidbe. Legyen akkor türelmed ahhoz, hogy ötleteidhez meggyőző, elfogadható
magyarázatokat adj. Ebben az esetben sokkal
kisebbek lehetnek a súrlódások.

Halak (II. 20.–III. 20.)
Jövés-menéssel, szaladgálással telnek napjaid.
Valahogy minden a feje tetején áll. Nagyon sokat
vagy kénytelen vállalni. Elismerésben nem is
igazán szenvedsz hiányt. Közben azonban ne feledkezz meg szimpátiádról se, aki enyhén szólva
elhanyagoltnak érzi magát. A közlekedésben is
légy sokkal óvatosabb. A hét közepén egy örömteli esemény köti le figyelmedet, és jelent újabb
kötelességet, de egyben örömet is.

Mi mennyi...?

Kistestvér

Történelemórán

Megáll két rendőr egy pékségnél.
Bemegy az egyik, majd néhány perc
múlva kijön. Odaszól a társának:
– Ha kitalálod, mennyi kakaóscsigát
vettem, tiéd lehet mind a kettő.

– Tudod, hogy kistestvéred lesz?
– kérdezi a szomszéd néni Annuskát.
Annuska boldogan rohan haza.
– Anyu, hol van a kistestvérem?
– Itt a hasamban.
A kislány szomorúan megy vissza a
szomszédba.
– Nem lesz kistestvérem. Anyu
megette.

– Pistike, mondd meg, hogy mi történt IV. Béla királyunk halála után!
– Temetés.

A mérkőzés után az edző így szól a
csatárhoz:
– Öregem, téged csak három dolog
akadályoz abban, hogy jó futballista
legyél!
– Micsoda?
– A két lábad és az agyad.

Szó, szó, szó
– Mit eszel?
– Szendvicset.
– Mivel?
– Mivel éhes vagyok!

Rend a lelke...
Pistike sírva jön haza az iskolából.
– Egyest kaptam, mert nem tudtam,
hogy hol vannak a Pireneusok.
– Úgy kell neked! – korholja a mamája –, mindig mondom, hogy jegyezd
meg, hová rámolod el a holmidat.

„Ennek az ajtónak a becsukása
ingyenes! Kérjük, használják ki ezt a
páratlan lehetőséget!”

Egy abszolút vicc
– Ki az abszolút rossz tanuló?
– ???
– Akinek az apja álnéven megy a
szülői értekezletre.

Mégis mozog...

Nincsenek távolságok
– Képzeld – mondja Kapor a barátjának –, a fiam Amerikában tüsszentett
egyet, és én itt Pesten meghallottam!
– Telepátia?
– Dehogy? Telefon!

Párbeszéd

Felirat

Áronkát kérdi a tanító néni:
– Mi az apukád, Áronka?
– Beteg.
– Azt kérdeztem, hogy mit csinál?
– Köhög.
– Jó, de mivel foglalkozik?
– Borogatja magát.
– És mit csinál akkor, ha nem beteg,
nem köhög, nem borogatja magát?
– Akkor egészséges.

– Akarsz csúnya szavakat hallani?

Az újságíró kérdést intéz a televízió
igazgatójához:
– Mivel magyarázza, hogy a tévé
műsora régebben sokkal kedveltebb
volt, mint ma?
Az igazgató válasza:
– Fogalmam sincs róla. Hiszen
ugyanazokat a filmeket sugározzuk,
mint tíz évvel ezelőtt.

Egy nagyon részeg férfi kilép a kocsmából és leül a járdára. Arra megy a
rendőr:
– Maga mit csinál itt?
– Hát, ha már így forog a föld, nem
fárasztom magam, megvárom, amíg
ideér a házam.

Mentőakció
A skót taxival utazik. Egy sikátor
mellett haladnak el, amikor a sofőr
észreveszi, hogy az egyik ház tövében
éppen kirabolnak egy férfit. Megállítja
az autót, és kiugrik, hogy segítsen a
bajba került emberen. A skót lehúzza az
ablakot, és kétségbeesetten kikiabál:
– Álljon meg! Ne menjen oda! Elfelejtette megállítani a taxiórát!

– Miért most szóltok, hogy nem szeretitek a karalábét?
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Csatárkritika

Teletalány

Mértékegység

Vicc

Spenót

– Milyen mértékegységgel mérik a
malac hosszát?
– Röfben.

Két skót találkozik. Az egyik megkérdezi:
– Ismered az egyik rólunk szóló
viccet?
– Nem én. Hogy hangzik?
– Ha adsz egy pennyt, elmondom.
A másik skót egy pillanatra meglepődik, majd felnevet:
– Hahaha! Valóban jó vicc!

– Olyan tanácstalan vagyok – panaszkodik barátnőjének a fiatalasszony.
– Bármit teszek, a kisfiam folyton a
falhoz vágja a spenótot. Neked három
gyereked van, biztos tudsz valami megoldást a dologra.
– Persze. Vegyetek zöld tapétát!

Perfekt
Két férfi beszélget:
– Te! Tudsz angolul?
– Tudok.
– Akkor mondj valamit.
– Kakas.
– Ez magyarul van.
– Igen, lefordítottam neked.

Komputerkor
Az üzletember hazaérkezik a munkából. A felesége megjegyzi:
– Nagyon fáradtnak tűnsz!
– Jaj, ne is mondd! Elromlott a számítógépem, és egész nap gondolkoznom
kellett!

Földrengés
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A skót kisvárost földrengés sújtja.
Az egyik romház alatt egy csodával
határos módon megmenekült férfit találnak, aki egy üveg whiskyt szorongat.
Az egyik mentő rászól a sokkos állapotban lévő emberre:
– Igyon egy kortyot, mindjárt jobban
lesz!
– Nem, nem. Ezt rendkívüli alkalmakra tartogatom.

Kolbászőrült
– Doktor úr, a feleségem azt hiszi,
hogy megőrültem, mert szeretem a
kolbászt.
– De hiszen ez nevetséges! Én is szeretem a kolbászt.
– Ez nagyszerű! Akkor jöjjön el, és
nézze meg a gyűjteményemet! Már
több ezer különféle kolbászt sikerült
beszereznem.

Zenebohóc
A cirkusz új műsorának szuperprodukciója a zenebohóc, aki három,
egymásra rakott óriásgömb tetején,
fejjel lefelé hegedül. A közönség lenyűgözve, lélegzet-visszafojtva bámulja. A
nagymenő belvárosi butikos jó hangosan, hogy mindenki előtt fitogtassa
szakértelmét, odaszól a feleségének:
– Hát, nem egy Paganini!

– Mit nyüzsögsz folyton? Most szervezhetjük a tűzoltóságot!

Vendégség
– Nincs egy normális ruhám, amit
felvegyek! Ha valaki vendégségbe jön
hozzánk, biztos azt hiszi, én vagyok a
szakácsnő! – sopánkodik a feleség.
– Ugyan, drágám, biztos rájönnek
a tévedésükre, ha itt maradnak vacsorára!

Csábos esernyő
– Képzeld, az az ütődött pszichiáter
azt állítja, hogy szerelmes vagyok az
esernyőmbe!
– Az esernyődbe? Ne mondd!
– Szerintem is ostobaság. Nem mondom, vonzalmat érzek iránta, na, de
szerelmet!?

Változnak az idők
– Annak idején, ha rosszul viselkedtem, nem kaptam vacsorát, és apám
bezavart a szobámba. Ma a fiamnak
már videó van a szobájában, telefon
meg számítógép – panaszkodik az apa.
– És te mit csinálsz a fiaddal?
– Bezavarom az én szobámba.

– Ha megengedi, Malvinka, hoztam egy kis oltanivalót...
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Mészáros Nándor érmeket ad át

Szent György-nap. A megérkezést és regisztrációt követően a zászlófelvonás után
Bővíz László beodrai plébános és a helybeli
cserkészcsapat parancsnoka köszöntőbeszédet mondott.
Miután Mészáros Nándor segédtiszt,
főszervező megnyitotta a rendezvényt, elkezdődött a sokszínű program.
A jelen levő több mint 200 cserkész választhatott a rájuk váró szórakoztató foglalkozások közül. Így elsajátíthatták az üvegfestés technikáit, gyöngyöt fűzhettek, agyagból
mindenki elkészíthette kedvenc figuráját, a
fonás titkaiba is beavatták a kíváncsi cserkészeket a szervezők, és a bátrabbakkal a
néptánc ízeit is megkóstoltatták a Magyarországról érkezett foglalkozásvezetők.
Ezzel párhuzamosan a beodrai cserkészek
által épített új focipályán a hagyományos
Buldre-kupa mérkőzései zajlottak. Idén is sok
csapat jelentkezett: Beodráról, Szabadkáról,
Temerinből, Nagyikindáról, Horgosról, Padéról, Csantavérről és a Homokháti-kistérségi
cserkészkörzetből. A finom ebéd után mindenki végignézhette a Buldre-kupa döntő
mérkőzéseit, majd ezt követően közösen
szentmisére mentünk a templomba, ahol a
délelőtt próbázottak fogadalomtételére is

sor került. A szentmise végén Mészáros Nándornak, a nap főfelelősének beszéde következett, majd átadta a különféle jutalmakat,
érmeket, címeket. Ezt követően a résztvevők
a cserkészotthonba vonultak, ahol a zászlólevonással lezárult a cserkésznap. A helybeli
szorgalmas cserkészszülők, illetve támogatók nagyon finom süteményeket hoztak a
vendégek számára, akik, így a nap végére
megéhezve, jóízűen fogyasztották.
– Nehéz volt megszervezni ezt a gyönyörű napot?
– Úgy gondolom, hogy ha az ember
valamit szervez (legyen sportesemény vagy
kulturális program), időre van szüksége.
Bizonyos időnek el kell telnie, mire megérik
a dolog. Köztudott, hogy a meggy sem érik
gyümölccsé a virágzását követő 1-2 héten
belül. Maximálisan kihasználtuk a rendelkezésünkre álló elmúlt egy évet, hisz a mai
napot már a tavalyi Szent György-napi ünnepség utáni héten elkezdtük tervezni. Úgy
érzem, hogy a befektetett idő és energia
nem volt hiábavaló, hisz egy igazán pörgős
és élményekben gazdag napot tudtunk
vendégeinknek ajándékozni – mondta
Mészáros Nándor.
Összeállította:
Csordás Vivien és Mészáros Oszkár

