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Darazsakkal barátkozom
fönn a poros padláson.
– A fullánkjuk! – gondolom,
ingemet begombolom.

(Tari István)
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A hét fotójaA hét fotója

A jövő heti Jó Pajtás
címoldala és poszterecímoldala és posztere

A jövő heti Jó Pajtás
címoldala és poszterecímoldala és posztere

MM
ivel rohamos gyorsasággal kö-
zeledik a nyár, tegnap este azon 
gondolkodtam, mi mindent lehet 

csinálni a medencében. Például fejest ugrálni 
a vízbe, labdázni ugyanott, úszni, búvárkod-
ni, hülyéskedni. És – ne adj’ isten! – bele is 
fulladni.

Mivel te is jó úszó vagy, ez utóbbit többé 
nem is említem.

Szóval a tinik zöme ezt teszi a nyári stran-
dolás közben. Bent a vízben.

A medence és a Tisza vagy a Duna partján 
persze még több más szórakozás is űzhető. 
Lehet mondjuk kártyázni, pletykázni, bá-
mészkodni, napozni és zenét hallgatni.

Zenehallgatás! Hisz ez az, amiről írni sze-
retnék neked épp most és épp itt.

Ugyanis tegnaptól már nemcsak a víz 
partján, azaz a napon izzadva hallgathatod 
Shakira és Beyonce új közös számát, hanem 
a vízben úszva, vagy akár a víz alá bukva is!

Hogy? Miként?
Meg tudom érteni a kíváncsiságod, ezért 

elárulom hogyan, sőt meg is mutatom ne-
ked, mivel. 

A szerkentyű neve: vízhatlan MP3-as 
lejátszó úszóknak.

A róla szóló reklám így szól:
„ A SwiMP3 v2-es MP3-lejátszó segítsé-

gével úszás közben sem kell lemondanod 
kedvenc zenédről!”

Ebből látszik, hogy a kütyü nem túlságo-
san fantáziadús neve: SwiMP3 v2.

Kérdem én, miért nem nevezték el a gyár-
tói mondjuk így: „Shakirával a vízben”. 

Mert így sokkal vonzóbban, fülbemá-
szóbban hangzana. Fogadok, hogy többen 
vásárolnák!

No mindegy, ez van.
Az igazán ötletes – kifejezetten tinik szá-

mára tervezett – ketyeréhez egy úszószem-
üveg és egy úszósapka is tartozik, mindez 
benne van a csomagolásban.

 Nézzük csak a használati utasítást:
„Zenegépünk – egyedi megoldással – a 

koponyacsonton keresztül, közvetlenül a bel-
ső fülbe továbbítja a hangrezgéseket.” 

Valld be, megdöbbentő megoldás!
Én még nem hallottam a lejátszót, de a 

gyártó szerint a hangzás tökéletes, az elsőre 
furcsának tűnő módszer pedig teljesen biz-
tonságos. Ráadásul a készülék mindössze 75 

grammos, így észre sem veszed, hogy rajta 
van a fejeden vagy az úszósapkán.

A parányi eszköz egyelőre 256 megabáj-
tos memóriával készül, de ha ennyi zene nem 
lenne elég, belé tehetsz akár 1 gigabájtos 
SD memóriakártyát is. Ennyivel aztán – ha 
van erőnléted – akár hosszú kilométereket 
úszkálhatsz, mégse fogy ki belőle időközben 
a zene.

Érthető, de azért hozzáteszem: ha ma-
gadra szeretnéd terelni a fi gyelmet, termé-
szetesen kint a szárazon is használhatod. 
Mindenki téged fog bámulni. Csak ez majd 
egy idő után idegesíteni fog, mert mindenki 
meg fogja kérdezni tőled, miféle szerkentyű 
az a koponyádon.

Gabi
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– Marci, nem kényelmetlen egy cseppecskét?
Így van ez, ha pici az ágyikó, és ha sok egeret fogott és 

nagyra nőtt a cica.
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H
át eljött a szép tavasz mindannyiunk 
örömére. Mint ahogyan Petőfi  is írja 
a A virágnak megtiltani nem lehet 

című versében, ti is biztos hasonlóan örültök 
a sok szép virágnak, a jó időnek, no, nemcsak 
a jó időnek…

Azt mondják, hogy a május a szerelem 
hónapja. Erről az óbecsei Sever Đurkić isko-
la tanulói mesélnek: a hetedikes Sinkovics 
Sebestyén, Balzam Norbert, a hatodikos 
Ludvig Csilla, Nagy-Pál Anita, a 
nyolcadikos Miklós Angyeló, az 
ötödikes Halápi Richárd és Rodić 
Krisztián.

– Szerintem igen – jelenti ki első-
ként Csilla –, mert ilyenkor már jó idő 
van, s ki lehet menni a Tisza-partra, az 
erdőtelepítők parkjába sétálni, s le-
het ismerkedni… Most május elsején 
a barátaimmal mentem majálisozni a 
szabadba. A DJ-fölszerelést is vitték a 
fi úk. Nagy hangszórók, fények is vol-
tak, csakúgy zengett 
az erdő. A jó zene 
mellett pompásan 
éreztük magunkat, 
sokat táncoltunk. 
Olyan volt a hangu-
lat, mint a diszkóban. 
Itt jöttem össze egy 
fi úval, megtetszet-
tünk egymásnak! 
Jól elszórakoztunk: 
sokat autóztunk, sé-
táltunk… Később meglátogattuk a 
szüleimet, ismerőseimet.

– Miért ne lehetne a május a 
szerelem hónapja – veszi át a szót 
Anita –, ugyanis megújul a termé-
szet, gyönyörűek a tavaszi virágok, s 
szép, amikor virágba borulnak a fák. 
Kellemes kint lenni, sétálni, találkoz-
ni valakivel… Most május elsején a 
családommal Muzslyára mentünk 
a tóra. Szép hely, lehet fürödni… 
Igaz, nem ismerkedtem meg fi úval, 
de ami késik, az nem múlik…

– Én is szeretem a májust – kapcsolódik 
a beszélgetésbe Angyeló –, mert jobb az 
idő, többet lehetünk kint a természetben. 
Nemrég jöttem össze egy lánnyal, sajnos, 
május elsején összevesztünk. Különben kint 
voltunk a barátaimmal a gyümölcsösünk-
ben. Jól elszórakoztunk, még malacot is 
sütöttünk. Megismerkedtünk a mellettünk 
táborozó fi úkkal, lányokkal… Motoroztat-

tam a lányokat. Öt napig kint táboroztunk, 
szerdán jöttünk haza, mégpedig egyik 
barátom tatájának a szamara húzta haza 
kiskocsin a cuccunkat.

– Hallottam erről, hogy a május a szere-
lem hónapja – mondja Sebestyén –, de én a 
barátnőmmel a nyáron ismerkedtem meg. 
Nekem inkább a tavasz eljövetelét jelenti a 
május, meg, hogy közeledik az év vége, a 
szünet, a nyaralás… Szeretem a május else-

jét, mert jó szórakozni a szabadban. Az 
idén a családommal s Norbiékkal majá-
lisoztunk, fociztunk, motoroztunk…

– Nekem is az év végét jelenti a 
május – teszi hozzá Norbi –, mert nem-
sokára búcsúztatjuk a nyolcadikosokat. 
Meg ilyenkor a barátnőimmel, baráta-
immal bicajozhatunk a Tisza-parton… 
Persze a focizás sem marad el.

– Én is nagyon várom már az év 
végét – mondja Krisztián –, hogy 
mehessek a szünetben a tengerre, me-

dencére… Májusban 
már jó az idő, szép a 
természet. Most május 
elsején a barátomék 
nagy udvarában vertük 
fel a sátrat. Mi is rosté-
lyoztunk, fociztunk…

– Nekem is a jó idő 
miatt szép a május 
– vélekedik Ricsi –, meg 
május elsején jól elszó-
rakozunk. Most is kint 

sátoroztunk a Tisza-parton, még ott 
is aludtunk. Rostélyost sütöttünk, et-
tünk, ittunk, fociztunk, csónakáztunk...

Amint látjátok, eltérőek a véle-
mények. Végezetül olvassátok el Ady 
Endre szép sorait a májusról.

Május

Tündéri május, lombot fakasztó, 
Könnyű felöltőt szegre akasztó,

Légy üdvözölve:
Szívet fakasztó, emlék-marasztó...

Járok a korzón, szívembe’ mámor: 
Kacagva libben leányka-tábor.

De szép az élet...
Fél óra múlva – zuhog a zápor...

Konc Erzsébet

Május a szerelem  hónapja?

jét, mert jó szórakozni a szabadban. Az 
idén a családommal s Norbiékkal majá-
lisoztunk, fociztunk, motoroztunk…

május – teszi hozzá Norbi –, mert nem-
sokára búcsúztatjuk a nyolcadikosokat. 
Meg ilyenkor a barátnőimmel, baráta-
immal bicajozhatunk a Tisza-parton… 
Persze a focizás sem marad el.

végét – mondja Krisztián –, hogy 
fi úk. Nagy hangszórók, fények is vol- mehessek a szünetben a tengerre, me-

dencére… Májusban 
már jó az idő, szép a 
természet. Most május 
elsején a barátomék 
nagy udvarában vertük 
fel a sátrat. Mi is rosté-
lyoztunk, fociztunk…

miatt szép a május 
– vélekedik Ricsi –, meg 
május elsején jól elszó-

sátoroztunk a Tisza-parton, még ott 
is aludtunk. Rostélyost sütöttünk, et-
tünk, ittunk, fociztunk, csónakáztunk...

mények. Végezetül olvassátok el Ady 
Endre szép sorait a májusról.

Balzam Norbert Halápi Richárd

Ludvig Csilla Miklós Angyeló Nagy-Pál Anita

Rodić Krisztián Sinkovics Sebestyén

A virágnak megtiltani nem lehet,
Hogy ne nyíljék, ha jön a szép kikelet;
Kikelet a lyány, virág a szerelem,
Kikeletre virítani kénytelen.

Kedves babám, megláttalak, szeretlek!
…
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Májusban teljesedik ki a tavasz. A leve-
gő hőmérséklete ilyenkor az időjárás 
szeszélyeitől függően néha akár a 

júniuséval vetekszik, máskor ugyancsak hűvös, 
sőt, hideg is lehet. Előfordul, hogy a fagyosszen-
tek – Pongrác, Szervác és Bonifác – zimankói a 
hónap második felére tolódnak, amikor éjsza-
kánként a gyenge fagyok sem ritkák. A múlt 
század ötvenes éveiből emlékszem egy olyan 
májusi délelőttre, amikor a sűrű hóesés percek 
alatt fehérré varázsolta a tájat. Igaz, nyomban 
olvadni is kezdett, de a virágzó gyümölcsfák 
hóval borított ágait még ma is magam előtt 
látom. Május 25-én van Orbán napja. A néphit 
szerint ezen a napon kezdenek rajzani a méhek, 
ezért régebben sok helyen „Orbán bogarai”-nak 
nevezték őket. Orbán egyébként a szőlősgazdák 
védőszentje, szobrát gyakran megtaláljuk a 
magyar bortermelő vidékeken. Ha Orbán napján 
szép idő volt, hajdan (helyenként talán ma is?) a 
szobrát felvirágozták, ha nem, besározták.

Folyók és tavak partján

Ami májusban még az állatok iránt kevéssé 
érdeklődő turistának is feltűnik, az a tavak, 
csatornák és mocsarak környékén felhangzó 

békakoncert. A három rokon faj, a kecske- és a 
tavi béka, valamint a nálunk csak mintegy két 
évtizede ismert kis tavi béka együtt, ugyan-
azon az élőhelyen is előfordul, meghatározásuk 
azonban nem könnyű, már csak azért 
sem, mert kereszteződnek is egymással. 
Együttes koncertjük azonban gyönyörű, 
és különösen a langyos esti, éjszakai 
órákban rendkívül hangulatos. A hímek 
széttárt lábakkal, hanghólyagjaikat fel-
fújva lebegnek a vízfelszínen, néha több 
tucat állat egy egészen kis területen, és 
versenyt brekegnek egymással. Azután 
egészen váratlanul egyszerre hallgatnak 
el, mintha számítógéppel vezérelnék 
őket. Egy kis szünet után egyikük újra 
kezdi, a többiek sorra csatlakoznak 
hozzá, és a kórus pillanatok alatt újra tel-
jessé válik. Ha alkalmas helyről távcsővel 
vizsgáljuk a brekegő hímeket, érdemes a 

hanghólyagjaikra fi gyelni. A kis tavi békánál ezek 
jóval kisebbek, mint a kecskebékánál.

Májusban már a vízben lebegnek a kocsonyás 
anyagba zárt peték is. A kecskebéka nősténye 
több csomóban akár tízezer petét is rakhat, 
amelyekből körülbelül tizenkét nap alatt kelnek 
ki az apró lárvák. Kezdetben moszatokkal táplál-
koznak, gyorsan nőnek, de számos ellenségük 
is van. Gyakran az aszályos évek, a szárazság 
pusztít el sokat közülük, így azután viszonylag 
kevesen érik meg, hogy kifejlett, ivarérett béka 
váljon belőlük.  

Mindig élvezettel hallgatom a kecskebékák 
koncertjét, de még jobban örülök, ha a zöld 
levelibékák kórusában van alkalmam gyönyör-
ködni. A többnyire fűzöld színű, csinos békácska 
talán az egyetlen kétéltű, amelyet még azok is 
szépnek, kedvesnek találnak, akik egyébként 
félnek vagy undorodnak a békáktól, gőtéktől, 
általában a kétéltűektől. A zöld levelibéka kora 
tavasszal bújik elő téli pihenőhelyéről, és a hí-
mek rövidesen a petézőhelyeken gyülekeznek. 
Egy-egy kubikgödörben, tószegélyben néha szá-
zan vagy még többen összeverődnek, és hangos 
brekegésük a csendes éjszakai órákban kilomé-
ternyire elhallatszik. A nőstények kis csomókban 
rakják le több száz petéjüket, majd a párosodási 
idő végeztével bokrokra, fákra kapaszkodnak, 
ahonnét csak ősszel, a telelés megkezdése előtt 
jönnek újra a talajra.

Akit a rovarok vagy az alacsonyrendű rákok 
világa érdekel, akár az egész napot eltöltheti egy 
kis tó vagy valamelyik Tisza menti kubikgödör 
mellett. A felszínen molnárpoloskák futkosnak 
és lesnek vízbe hulló zsákmányukra, látványosan 
cikáznak az apró keringőbogarak, szitakötők 
járőröznek a víz felett vagy üldögélnek a nádszá-
lakon, ha pedig sűrű szövésű, kis hálót merítünk 
a vízbe, apró élőlények, különböző levél- és eve-
zőlábú rákok, valamint bolharákok egész sorát 
tanulmányozhatjuk.

Rétek, legelők

Gyermekkorom máig emlékezetes élménye 
volt, amikor az első éjjeli nagy pávaszemet 
megpillantottam. Gyümölcsfa törzsén pihent, 
és alig akartam hinni a szememnek, amikor rá-

bukkantam. Egészen estig a csodájára jártam, és 
szörnyen sajnáltam, amikor másnap reggel már 
csak az üres fatörzset találtam. Európa legna-
gyobb lepkéjét a vegyszeres védekezés erősen 
megritkította. Áprilisban–májusban repül; a 
hímek a nőstények által kiválasztott nemi illat 
alapján találnak rá párjukra. A gyümölcsfákra 
rakott petékből kikelő hernyók nagyra nőnek, a 
bábozódás előtt tíz centiméter hosszúak is lehet-
nek. Zöld színű, kövér testüket égszínkék tüskés 
szemölcsök díszítik.

A májusi és júniusi rétek, legelők és dombol-
dalak igazi hangulatát a madárdal mellett a tücs-
kök ciripelő kórusa teremti meg. A bunkós fejű 
fekete rovarok hímjei a maguk készítette, 30–40 
centiméter mély lyukak bejárata előtt ülnek, és 
a szárnyuk összedörzsölésével keltett ciripelő 
hanggal csalogatják a nőstényeket. Akinek a 
kertjében gyepterület van, és szívesen hallgat-
ná a tücsökmuzsikát, a legelőn hosszú növényi 
szállal „előcsiklandozott” állatokat mesterséges 
lyukakba telepítheti.

Az erdőben

A májusi cserebogár neve ellenére 
nem köti magát ehhez a hónaphoz, 
gyakran már áprilisban megjelenik. 
Először a hímek bukkannak fel, őket 
követik a nőstények. A párzás után 
petecsomóikat a talajba rakják, ahol a 
kikelő lárvák három évig fejlődnek. Az 
úgynevezett cserbogár-járásos években 
a bogarak gyakran óriási tömegben 
láthatók, tarra rághatják a tölgyfákat, de 
károkat okoznak a gyümölcsösökben is. 
A rajzás idején gyűjtött bogarak viszont 
kitűnő, fehérjében gazdag táplálékot 
jelentenek a baromfi ak számára. 

S.  E.

A vakáció küszöbén

Levelibéka

Éjjeli nagy pávaszem

azon az élőhelyen is előfordul, meghatározásuk és alig akartam hinni a szememnek, amikor rá-

nem köti magát ehhez a hónaphoz, 
gyakran már áprilisban megjelenik. 
Először a hímek bukkannak fel, őket 
követik a nőstények. A párzás után 
petecsomóikat a talajba rakják, ahol a 
kikelő lárvák három évig fejlődnek. Az 
úgynevezett cserbogár-járásos években 
a bogarak gyakran óriási tömegben 
láthatók, tarra rághatják a tölgyfákat, de 
károkat okoznak a gyümölcsösökben is. 
A rajzás idején gyűjtött bogarak viszont 
kitűnő, fehérjében gazdag táplálékot 
jelentenek a baromfi ak számára. 

Cserebogár
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NEVEM: Csuvik Oszkár
BECENEVEM: Oszi
CÍMEM, TELEFONSZÁMOM: 24430 Ada, 

Ady Endre u.  79.; 024/851-936
MELYIK SULIBA, OSZTÁLYBA JÁROK? 

Cseh Károly Általános Iskola, 
6. c osztály

KEDVENC TANTÁRGYAIM: Biológia, földrajz, 
fi zika

KEDVENC TANÁRAIM: Tóth Andrea 
(biológia), Matić Ilona (földrajz), 
Szabó Török Emma (fi zika), 
Máriás Valéria (osztályfőnök)

KEDVENC OLDALAIM A JÓ PAJTÁSBAN: 
Állatkirakat, Zsibongó, Pifu, Vicckupac

KEDVENC SZÍNÉSZEM: Jim Carrey
KEDVENC FILMJEIM: A hét vezér, Nyolcvan 

nap alatt a Föld körül
KEDVENC SZÍNEIM: Vörös, fekete
KEDVENC ÉTELEM, ITALOM: Sült hal, Sprite
KEDVENC ÍRÓM: Jules Verne

KEDVENC KÖNYVEIM: Nemo kapitány, 
Rejtelmes sziget 1., 2.

KEDVENC ÁLLATAIM: Kutya, hörcsög, 
teknősök 

MI A NEVÜK? Virgonc, Jerry, Merry
KEDVENC ÉVSZAKOM:  Tavasz
KEDVENC  TÉVÉCSATORNÁIM: HBO, 

Spectrum, Discovery
KEDVENC TÉVÉMŰSORAIM: Mythbusters, 

Állati rekordok, Hogyan készül?, 
Brainiac

NO ÉS A SZERELEM? Ez nem tartozik ide.

NEVEM: Horvát Ákos
BECENEVEM: Áki
CÍMEM, TELEFONSZÁMOM: 24351 

Zentagunaras, Moša Pijade 4.; 
064/46-72-067

MELYIK SULIBA, OSZTÁLYBA 
JÁROK? Október 18. Általános 
Iskola, 5. osztály

KEDVENC TANTÁRGYAIM: Magyar, 
matek, rajz, műszaki, bigi

AMI NEHEZEN MEGY: Torna (de 
azért szeretem)

KEDVENC TANÁRAIM: Üveges 
Gizella, Kókai Róbert, Kovács 
Rózsa

KEDVENC OLDALAIM A JÓ 
PAJTÁSBAN: Lexikon, 
Állatkirakat, Mobilszaki

KEDVENC SZÍNÉSZNŐM, 
SZÍNÉSZEM: Angelina Jolie, 
Eddie Murphy

KEDVENC SOROZATOM: Bűbájos 
boszorkák 

MELYIK SOROZATOKBAN 
JÁTSZANÁM A FŐSZEREPET? 
Joey, Bűbájos boszorkák

MIÉRT? Mert érdekesek!
KEDVENC VERSEM: Petőfi  Sándor: 

Kutyák dala  
KEDVENC ÉNEKESNŐM: Rúzsa 

Magdolna
KEDVENC DALOM: Aprócska 

blues
KEDVENC SZÍNEIM: Kék, zöld, 

fekete
KEDVENC ÉTELEM, ITALOM: 

Palacsinta, Coca-Cola
KEDVENC ÁLLATOM: Kutya
MI A NEVÜK? Fifi , Csibész 
KEDVENC ÉVSZAKAIM: Tél, nyár
NO ÉS A SZERELEM? Nem kötöm 

az orrotokra!

A korall a 16. század vége óta keresett 
értéktárgy. Az európaiak és az ázsiaiak 

közötti kereskedelemben fi zetőeszközként is 
használták, amellett bizsut készítettek belőle. 
A korallhalászat a Földközi-tengeren öltötte a 
legnagyobb méreteket. A francia és az olasz 
búvárok hosszú időn át versengtek egymással az 
értékes vöröskorallért.

A korallhalászok rendszerint párosával dol-
goznak: egyikük a hajón vár, míg a másik a ten-
gerbe merül. Kalapáccsal óvatosan leválasztja a 
korallokat, és telerakja vele a magával vitt kosarat. 
Amikor dolga végeztével fel akar jönni, felfúj egy 
mentőövet, amelyhez a kosárral együtt hozzá van 
kapcsolva. A korallszezon csak fél évig tart. Ez idő 
alatt a párosával dolgozó korallhalászok naponta 

és páronként 2-3 kg korallt gyűjtenek össze. Ré-
gen egy hatalmas keresztet is használtak a mun-
kához, amelyet a telepek fölé vonszoltak, hogy 
kirántsák őket a helyükről. Ily módon percek alatt 
tönkretették a sokszor évezredek alatt kialakult 
korallt. A Földközi-tengert már annyira kifosztot-
ták, hogy 80 méternél is mélyebbre kell merülnie 
annak, aki itt korallt keres. A legkeresettebb típus, 
a vöröskorall egyre ritkább.

A korallt mint dísztárgyat szívesen vásárolják a 
turisták. Polinéziában a házak homlokzatát is ko-
rallal díszítik. Egyes helyeken, főleg az Indiai-óce-
án térségében a cement és a mész készítéséhez 
a korall a legkézenfekvőbb alapanyag. Az éksze-
reket, csecsebecséket elsősorban vöröskorallból 
készítik.

A tenger ékszerei
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Az amerikai autók tíz éve még igazi ritkaságnak számítot-
tak a hazai utakon. Mára már megváltozott a helyzet.

Egyebek közt például itt a Nitro!
A Nitro igazán érdekes, üde színfolt az egyre több terepjáró 

között. Itt van például a kifejezetten rámenős külső, amivel első-
sorban a tömegből kitűnni vágyó sofőrök meghódítása volt a cél.

A Nitro izomautós megjelenése ellenére nem dübörgő szörny. 
Csendes, 177 lóerős dízelmotor hajtja, ennyi az egész.

De nem ez a lényeg, hanem a felszereltség. Van benne GPS 
műholdas helyzetmeghatározó, digitális térkép a színes kijelzőn, 
kisebb diszkónak is jó zeneszerkentyű, DVD-lejátszó a hátul ülők-
nek, beépített mobiltelefon stb.

Erről az autóról azonban nem írni kell, hanem vagy nézegetni, 
vagy vezetni.

Egyelőre tehát nézegessük a róla készült képeket... 

Nitro,
a buliautó

Az amerikában gyártott, de már 
idehaza is megvehető Dodge 

Nitro összességében egy buliautó. 
Elsősorban a kitűnni vágyó 

embereknek ajánlott. A formája 
egészen különleges, belseje már 
csak átlagos, míg a felszereltsége 
ismét megcsillant valami vonzót.
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– Újra sokat olvashatunk rólad a maga-
zinokban... 

– Ó, most már sokak számára én is régi 
motorosnak számítok a szakmában. Az Ez 
a fi úk sorsa című melodrámában azonnal 
Robert De Niro mellé osztottak, tehát alapo-
san fel kellett kötni azt a bizonyos lengét. A 
Gilbert Grape már meghozta számomra az 
első Oscar-nominációt, hadd tegyem hozzá: 
általános meglepetésre. Mondták is: „Mit 

akar ez a babaarcú taknyos, maradjon csak 
ott őkelme a játékvonatok mellett!” A híres 
Titanic már hatalmas durranás volt, sok-sok 
aranyozott szobrocska – ha nem tévedek: 
11 – a drámának, de én hoppon marad-
tam, sajnos. Martin Scorsese legkedvesebb 
színésze lettem mégis, szerepelek az általa 
rendezett A tégla című gengszterfi lmben 
és az Aviatorban. A tégla Oscart is nyert a 
legjobb mozifi lmek kategóriájában. A be-
mutató után azt mondták a bukmékerek, 
hogy nekem is van esélyem az elnyerésére. 
Nem volt könnyű Jack Nicholson mellett 
labdába rúgni...

– Mekkora erőpróbát jelentett a he-
kus, Billy Costogin eljátszása?

– A legnagyobb kihívás az volt, hogy 
érzékeltetni tudjam a nézőkkel azokat a 
folyamatokat, amelyek egy ilyen emberben 

lejátszódnak: hamis személyiség, pánikro-
hamok, állandó rettegés, hogy leleplezik...

– Nagy dobás a Véres gyémánt is.
– A Véres gyémánt (Blood Diamond) 143 

perces vérfürdő Afrikában, Sierra Leonéban, 
a polgárháború napjaiban. Edward Zwick 
rendező szikrázó akciódrámája az illegális 
gyémántkereskedelemről szól és egyáltalán 
mindenről, ami Afrikára jellemző: polgárhá-
ború, betegségek, gyilkosságok, rablások 

stb. Én ebben a fi lmben egy fehér szeren-
cselovagot játszom.  Danny Archer az er-
kölcstelen, gátlástalan kalandor alaptípusa. 
Nem sokat teketóriázik, ha a sarokba szorít-
ják – védekezik, ha nem ezt teszi, akkor egy-
szerűen támad. Csak a zsákmány, a profi t 
érdekli, és azonnal felcsillan a szeme, ami-
kor tudomást szerez a hatalmas drágakő lé-
tezéséről. Azt hallotta a törzsbeliektől, hogy 
a szegény halász, Solomon rejtegeti azt a 
drágakövet. Danny nyomába ered ennek 
a Solomonnak. Útjába téved azonban egy 
amerikai újságírónő, Maddy Bowen. Danny 
ostoba libát, egy álmodozó némbert lát a 
hölgyben, ugyanakkor kénytelen fi gyelni 
minden szavára, tettére. Végül is Maddy 
különös delejes hatást tesz rá. Összeverődik 
a trió: meg is indulnak céljuk felé a lázadók 
forró területén. Danny a drágakövet akarja, 

Maddy élete riportját szeretné megírni, 
Solomon a gyermekkatonák között akarja 
megtalálni elhurcolt fi át...

– Megváltoztatott ez a fi lm, a Véres 
gyémánt?

– Hogyne változtatott volna. A fi lmet 
főleg Mozambikban forgattuk, ahol szintén 
éveken át dúlt a polgárháború. A stáb nagy 
része helyiekből állt, és a történetek, ame-
lyeket magukról és a családjaikról meséltek, 
rémisztőek voltak. Amikor visszautaztam az 
Egyesült Államokba, tudatosult bennem, 
hogy milyen körülvattázott, védett életet 
élünk. Nem is sejtjük, milyen jó is nekünk. 
Megfogadtam: Soha többé nem fogok gyé-
mántot ajándékozni a barátnőimnek...

– Megszeretted Afrikát?
– Nehéz erre a kérdésre válaszolni. Af-

rika a nagy ellentmondások kontinense. A 
látvány fantasztikus, de a nyomor szívszo-
rító. Nehéz szavakba önteni mindazt, amit 
láttam és tapasztaltam. Meg aztán a for-
gatást több baleset is nehezítette... Mégis 
visszamennék Afrikába. Segíteni szeretnék 
a szegényeken...

B.  Z.

Leonardo DiCaprio
Egy sztárról, aki még nem érett az Oscar-díjra, de 
népszerűsége egyre nő, egyre tehetségesebben 

oldja meg színészi feladatait – Láthatjuk A téglában 
és a Véres gyémántban...

általános meglepetésre. Mondták is: „Mit ború, betegségek, gyilkosságok, rablások 
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De álljunk csak meg egy pillanatra! 
Mi is az, hogy mobiltelevíziózás?
Mint a neve is mondja: a marokte-

lefon képernyőjén ezentúl tévéműsorokat 
is nézhetünk.

Micsoda nagyszerű dolog! Képezeld: 
kedvenc sorozatod miatt ezután nem kell 
hazarohannod, és odatelepedned a tévé-
készülék elé. Kiránduláson, edzésen, séta 
közben is megnézheted bármelyik szívtipró 
színészt, vagy mondjuk Natalia Oreirót, 
esetleg Jennifer Love Hewittet.

Egy cseppecske gond van csupán. A 
mobiltelevíziózáshoz megfelelő telcsi kell. 
Ugyanis nem mindegyik jó erre a célra.

Ez – valljuk be őszintén – egészen ért-
hető.

Tehát csak a legeslegújabbak, és azok 
közül is csak azok felelnek meg, amelyek 
műszaki leírásában szerepel a két varázsszó: 
mobiltelevíziózáshoz megfelelő.

Európa nyugati részén már megszokott 
dolog a mobiltelevíziózás.

Nálunk csak mostanában kezdenek 
kísérletezni vele. De máris nézhető néhány 
hazai műsor.

A valódi mobiltelevíziózáshoz szükséges 
tévéadások persze nem ugyanolyanok, 
mint a szokásosak. Ezeket – nem árt, ha 
megjegyzed – DVB-H rendszer-nek (Digital 
Video Broadcasting-Handheld) hívják. 
Sugárzási módjukban térnek el a kábelté-
vés- vagy a hagyományos adóantennákról 
terjesztett tévéműsoroktól.

A világ legnevesebb mobiltelefon-
gyártói már valamennyien készítenek 
mobiltelevíziózáshoz is megfelelő telefont. 
Itt a Nokia, a Samsung, a Sony Ericsson meg 
a többi szép, formás kis kütyü.

Végül egy mondat a használati utasítás-
ból, amelyet pontosan rád szabtak:

„Diákok számára óra idején tilos a hasz-
nálata!”

Ide süss!

Jön a mobiltelevíziós 
korszak

Amikor néhány 
évvel ezelőtt nálunk 

is megjelentek az 
első mobiltelefonok, 
még a legélénkebb 

fantáziával születettek 
sem tudták elképzelni, 

mi vár még ránk. 
Jött aztán a színes 
képernyőjű mobil, 

a fényképezőgépes 
mobil, a zenemobil. 

S íme, itt a 
legeslegújabb csoda: a 
mobiltelevíziós korszak

még a legélénkebb 

dolog a mobiltelevíziózás.
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A kígyó borzasztó hosszú állat, hosszabb 
a legrövidebb öntözőcsőnél is. Előfordul 

mind az öt földrészen, mezőkön, köves-homo-
kos vidékeken, erdőben és a patikák címerein.

A kígyó igen buta állat, ezért a hüllők közé 
sorozzák. Lábait illetőleg nyomorék, egy lába 
sincsen, ezért hason mászik, ami különben 
alázatos természetére is vall. 

Legnagyobb kígyó az óriáskígyó, ez szüle-
tésekor még kicsiny ugyan, de később napról 
napra hosszabb lesz, míg végre akkorára nő, 
hogy ha felegyenesedne, akkor pont akkora 
lenne, mint egy óriás.

Az óriáskígyót főleg az életunt tyúkok sze-
retik. Egy ilyen életunt tyúk kimegy az erdőbe, 
és addig vár, míg jön egy óriáskígyó, aki, mikor 
meglátja a tyúkot, annyira elcsodálkozik a buta 
jószágon, hogy kitátja a száját, és az tátva 
marad. Most a tyúk „egy életem, egy halálom!” 
kiáltással beleugrik a kígyó szájába, s mivel az 
ijedtében becsukja a száját, a tyúk megfullad. 
A kígyó most „amit főztél, edd is meg!” meg-

gondolással elkezdi nyelni a tyúkot, s mivel 
aznap még úgysem evett, egyúttal táplálkozik 
is általa.

Igen nagy és veszedelmes kígyó még a csör-
gőkígyó. Ennek méregfogai vannak, harapása 
halálos, miért is a farka végén kis lemezeket 
hord, amikkel menet közben csörög, fi gyel-
meztetvén az embereket, hogy jön, fussanak el, 
különben baj lesz. Persze, aki süket, az könnyen 
megjárhatja, ezért nem ajánlatos süketnek lenni!
Mulatságos látvány a pápaszemes kígyó, akit 
egyszer szürke hályog ellen operáltak, azóta 
pápaszemet hord, és rossz kedve van. Az em-
beri életben is szerepel, mint anyós.

Nevezetesek még a kígyóbűvölők. Ezek 
cirkuszokban mutogatják magukat. Kihoznak 
egy nagy kígyót, azt kissé felemelik, és hogy el 
ne dőljön, megtámasztják. A kígyó kíváncsian 
várja, hogy mi fog ebből kisülni, és közben 
mereven bámulja az artistát, akit ez a tekintet, 
mivel fene nagy kígyóról van szó, valósággal 
megbűvöl. Szíve dobog, térde inog, ajka 
reszket, és ijedtében mindenféle bolondságot 
csinál, ami az úgynevezett kígyóbűvölés, más 
szóval „jaj, de unalmas az élet!”

Mint minden élőlény, a kígyó is örül a 
tavasznak, mégpedig annyira, hogy ilyenkor 
örömében kibújik a bőréből. 

A kígyó életkora egy naptól tíz-tizenkét 
évig terjed. Ez a szám mindig attól függ, hogy 

a bennszülöttek mikor verik agyon. Húsát ki-
köpik, de bőréből szép pénztárcákat csinálnak, 
amit nagy előszeretettel lopnak az emberek. 
A nagy kígyók a fi atal kígyókat, de azok közül 
is csak a nagyon pajkosakat, azzal fenyegetik, 
hogy vigyázz, mert jön a bőrkereskedő bácsi!!!

Nagy Lajos Képtelen természetrajz
című könyve nyomán

Ez állati!

A kígyó

Fuffi  

Neve: Fuffi  
Beceneve: Kis Jöj
Fajtája: Lemming
Színe: Fehéresbarna
Mit szeret enni: Napraforgó, 

spenót, sárgarépa
Miért szeretem: Aranyos, amikor 

mérges.
Szokásai: Amikor mérges, cuppo-

gó hangot hallat.

Újházi Adrienn, Újvidék

Megérkezett az új családtag! 
Ilyenkor az új – kutyatar-

tásban kevésbé tapasztalt – gaz-
dikban sok kérdés merül fel; mire 
kell fi gyelni, hogyan kell etetni 
a kiskutyát vagy mikor vigyük 
állatorvoshoz. A következőkben a 
táplálásra adunk választ.

A kölyökkutya megfelelő táp-
lálása talán az egyik legfontosabb 
kérdés. Mivel a kutyák nagyon 
gyorsan nőnek, így ebben az idő-
szakban magas energiatartalmú 
étrendre van szükségük. Figye-
lembe kell venni, hogy gyomruk 
nagyon kicsi, így kis adagokban 
kell biztosítani számukra mindazon 
tápanyagokat, amire szükségük 
van. Az erőteljes növekedés idő-

szakában a nem megfelelő táplálás 
egy életre károsan befolyásolhatja 
kedvencünk jövőjét.

Számos kutatást végeztek a 
kölyökkutyák tápanyagigényének 
meghatározására, ezeknek az 
eredményeit felhasználva forga-
lomba hoztak úgynevezett Junior 
tápokat. Ilyen például a Pedigree 
Junior tápcsalád is. Ezek a tápok 
az állat megfelelő fejlődését biz-
tosítják. Az alutasakos, konzerv- 
és szárazeledelek egyaránt teljes 
értékű táplálékot jelentenek. 
Hiába, modern korban élünk, 
most már a tejbe áztatott kenyér 
helyett a kutyatáp a menő...

No de lássuk tovább! A kö-
lyökkutyákat féléves korukig 

naponta háromszor-négyszer, 
féléves koruktól egyéves korukig 
naponta kétszer, és egyéves koruk 
után naponta egyszer célszerű 
etetni, lehetőség szerint mindig 
ugyanabban az időben. Általában 
a kölyökkutyákat fél óráig szabad 
enni hagyni, ezután távolítsuk el 
a maradékot, és a következő étke-
zésnél friss eledelt adjunk neki. 

Fontos, hogy mindig legyen 
elérhető friss ivóvíz új kedven-
cünk számára!

Kiskutyusok jöttek a világra? Hát ez nagy öröm 
minden háznál! Az első hetekben nem sok gondod 
lesz velük. Már mint az étkezésüket illetően. Csak 
szopnak, szopnak, friss anyatejet. De eljön majd a 

nap, amikor ezt is megunják, és a továbbiakban  már 
a gazdinak kell odatennie orrocskájuk elé a fi nom 

falatokat. De mit? És mikor? Mit ajánl az állatorvos?

Mit egyen?

Tanácsok újdonsült gazdiknak
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MÁJUS 17.
Ma Paszkál, Brúnó, Andor 

napja van.

Távközlési világnap

1543 (464 éve történt)

Nikolausz Kopernikusz lengyel csilla-
gász halála előtt nem sokkal megje-
lentette fő művét az égitestek moz- 
gásáról, amelyben elvetette Ptole-
maiosz Földközpontú világképét. 
Kopernikusz új világképe szerint a 
Nap a bolygórendszer középpontja.

MÁJUS 18.
Ma Erik, Alexandra, Kamilla, 
Bódog, Klaudia, Félix, Erika 

napja van.

Múzeumok Nemzetközi Napja

1868 (139 éve történt)

Megszületett II. Miklós, az utolsó 
orosz cár, III. Sándor cár fi a. 

 1972 (35 éve történt)

Meghalt Csépe Imre költő, író, a 
vajdasági magyar irodalom egyik 
kiemelkedő alakja. 

1897 (110 éve történt)

Megszületett Nikolaus August Otto 
villamosmérnök, a róla elnevezett 
benzinmotor kidolgozója.

MÁJUS 19.
Ma Ivó, Milán, Emiliána napja 

van.

1975 (32 éve történt)

A japán Junko Tabei megmászta a 
Mount Everestet, így ő lett az első nő, 
aki feljutott ide.

MÁJUS 20.
Ma Bernát, Felícia, Johanna, 

Palóma napja van.

1498 (509 éve történt)

Vasco da Gama portugál hajós 
felfedezte a tengeri utat Indiába 
Afrika megkerülésével. Kalikutnál, In-
dia délnyugati részén kötött ki, ahol 
kereskedelmi telepet hozott létre.

1947 (60 éve történt)

A németországi Messelhausenben 
meghalt Lénárd Fülöp magyar szár-
mazású Nobel-díjas fi zikus.

MÁJUS 21.
Ma Konstantin, Teofi l, Mirella, 

András napja van.

1927 (80 éve történt)

Charles Lindbergh amerikai repülős 
egyhuzamban átrepülte az Atlanti-
óceánt harminchárom óra és hu-
szonkilenc perc alatt.

MÁJUS 22.
Ma Júlia, Rita, Emil, Renáta, 

Román napja van.

1927 (80 éve történt)
Budapesten megszületett Oláh 
György magyar származású Nobel-
díjas kémikus.

1819 (188 éve történt)

Először szelte át gőzhajó az Atlanti-
óceánt.

1970 (37 éve történt)

Megszületett Naomi Campbell 
topmodell.

1977 (30 éve történt)

Kilencvennégy év működés után 
utolsó Európa körüli útjára indult az 
Orient expressz nevű luxusvonat.

MÁJUS 23.
Ma Dezső, Vilmos, Renáta 

napja van.

1848 (159 éve történt)
Megszületett Otto Lilienthal német 
mérnök, a vitorlázórepülés úttörője.

1882 (125 éve történt)

A Nyugat-Alpok egyik legfontosabb 
átjárójában, a Szent Gotthárd-hágó 
alatt megnyílt az Olaszországot 
Svájccal összekötő vasútvonal. 
1155 m magasságban építették 
fel, 1234 híd és nyolcvan alagút 
segítségével.

1707 (300 éve történt)

Megszületett Carl von Linné svéd bo-
tanikus, természetbúvár, a növények 
rendszerezésének kidolgozója.

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

Charles Lindbergh neve szorosan egy-
befonódik a 20. század történelmével. 
1927-ben, 25 éves korában, Spirit of St. 

Louis nevű gépén megállás nélkül átrepülte az 
Atlanti-óceánt. Három évvel később elrabolták 
kisfi át. 

Charles Lindbergh tehát nagyon fi atalon 
szerzett magának hírnevet azzal, hogy elsőként 
repülte át az Atlanti-óceánt. A hírnév és a dicső-
ség Amerika egyik legirigylésreméltóbb emberé-
vé tette őt, akinek ezek után nem volt nehéz párt 
választani. 1929-ben vette nőül Anne Morrowt, 
majd kisfi uk született. 

Néhány szó az előzményekről.
1919-ben Raymond Orteig, a New York 

Hotel tulajdonosa felajánlott 25 ezer dollárt 
annak, aki repülőgépen, leszállás nélkül 
eljut New Yorkból Párizsba. Sokan próbál-
koztak a pályázat kiírása után, de senkinek 

sem sikerült, és nagyon sokan meg is haltak, 
eltűntek útközben. Már lassan kezdett rossz 
hírré válni a felhívás, amikor jelentkezett 
egy 25 éves detroiti fi atalember. Charles 
Lindbergh Spirit of St. Louis nevű gépén 
teljesítette a távot, és 1927. május 21-én 10 
óra 21 perckor leszállt a Párizs melletti Le 
Bourget repülőtéren (inkább mezőn). 

Charles Lindbergh neve azonban nemcsak 
párját ritkító, vakmerő vállalkozásáról lett világ-
szerte ismert. Alig néhány évvel később az egész 
világot megdöbbentette gyermekének elrab-
lása. 1932. március 1-jén, kedden, este 8 és 10 
óra között eltűnt otthonából a kis Lindbergh Jr. 
A váltságdíj 50 ezer dollár volt. Végül Lindbergh 
– közvetítő útján – egy bronxi temetőben átadta 
a váltságdíjat, de a kisfi út már halva találták a 
megadott helyen. 

A nyomozás most már gyerekgyilkos után 
folyt. Jellemző módon maga Al Capone, a kor 
legnagyobb bűnözője is felajánlotta a segítsé-
gét. Azt mondta, ha kiengedik a börtönből, ak-
kor garantálja, hogy kapcsolatai révén meglesz a 

tettes. A rendőrség azonban nem vette igénybe 
a gengszterfőnök segítségét, és jó két év el-
teltével letartóztattak egy német származású 
ácsot, egy bizonyos Bruno Richard Hauptmannt. 
Garázsában megtalálták a váltságdíj maradékát, 
mintegy 14 500 dollárt. Az évszázad tárgyalásá-
nak tekintett bírósági perben végül bűnösnek 
mondták ki Hauptmannt, és villamosszékben 
kivégezték. 

Lindbergh a második világháború után sokat 
utazott. Egyik ilyen távolléte alkalmával, 1957-
ben ismerkedett össze egy Münchenben élő 
kalapkészítő nővel, Brigitte Hesshaimerrel. Az 
amerikai férfi  ekkor 55, a hölgy 31 esztendős volt. 
Kapcsolatukat mindvégig titokban tartották, így 
Lindbergh amerikai felesége – aki még hat 
gyermeket szült – nem is tudott soha a német 
nőről. Ha Lindbergh Németországban járt, akkor 
mindig álnéven mutatkozott be a környéken. Az 
elkövetkező 17 évben Brigitte három gyermeket 
szült Lindberghnek. A gyerekek csak apjuk halála 
után, 1974-ben tudhatták meg, hogy kitől is szár-
maznak valójában. 

1927-ben, 80 éve történt

Charles Lindbergh  átrepülte
az Atlanti-óceánt

Palóma napja van.

Vasco da 
Gama

1927 (80 éve történt)

Lindbergh 
és a Spirit 
of St. Louis
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Álom

Álom takarja a mi szemünket, 
de nálad virraszt a szívünk.
A szemeddel éjjel látogass,
őrizz, vezérelj, támogass!

Védelmezz engem, légy hát kegyes,
fékezd meg, ki a vesztemre les,
védj meg engem a kezeddel,
s én harcolok foggal, körömmel!

Könyves Benkő, 8. osztály
Cseh Károly iskola, Ada

Nem készültem

Csütörtöki nap volt. 
Első óránk fi zika, és én tudtam, hogy felelnem kell a jobb jegyért. Előző nap 

nem volt időm tanulni, és csak átlapoztam a füzetet. Óra előtt nagyon ideges 
voltam, mert akkor már tudtam, hogy késő. Belépett a tanárnő, és mondta:

– Átmegyünk a kabinetbe.
Mikor leültünk, még reménykedtem abban, hogy elfelejtette a felelést. Saj-

nos, nem. Kihívott a táblához, és én remegve vártam az első kérdést. Mivel nem 
nagyon tanultam, csak az osztálytársaim súgására számíthattam. Mikor feltette 
a kérdéseket, észrevettem, hogy nem azokból az anyagokból kérdezett, amit 
én ismételtem. Rögtön tudtam, hogy egyest kapok. Az osztálytársaim hiába 
súgtak, én annyira ideges voltam, hogy nem értettem, mit mondanak. Szájról 
pedig nem tudok olvasni. Mikor befejeztem a felelést, a tanárnő csak ennyit 
mondott:

– Anita, te nem készültél. Nem adok intőt, de szóbeli intőt igen. Most egy 
vérszegény kettest írok a naplóba.

– Jó! – mondtam.
Amikor a helyemre mentem, egy kicsit megnyugodott a lelkem, de tudtam, 

hogy máskor nem lesz ilyen jólelkű a tanárnő. Utánam még ketten feleltek. Pró-
báltam súgni, de szerintem ők sem voltak jobb helyzetben, mint pár perccel az-
előtt én. Megköszöntem a súgást, és egy kicsit bátrabban vártam a többi órát.

Azt a napot soha nem felejtem el, mert ha intőt kaptam volna, nem tudom, 
mit csináltam volna magammal.

Harmath Anita, 8. osztály
Tömörkény István iskola, Tornyos

A labda

Áldott legyen,
ki feltalálta a labdát!
A gyermekek kedvenc játékát!
Fiatalok, s idősek játszanak vele,
mindenki örömét leli benne.
Ha nem lenne ez a csodás labda,
rengeteg gyermek unatkozna.
Focistáknak ő a munkatársa
s egyben a játszótársa.
Éljél sokáig, labda!

Vastag Gábor, 8. osztály
Cseh Károly iskola, Ada

Csillag

A sötét égen fénylő,
sárga kicsi égő,
nappal alszik.
Este kel fel,
beragyogja az eget.
Innen nézve elég kicsi,
de egymagában a világot viszi.

Vreckó Csilla, 8. osztály
Cseh Károly iskola, Ada

Családom körében

Csrrr... Csörög az óra. Nagy nehezen kikászálódom az ágyamból. Na, most 
meg hol csörög? Megvan: az íróasztalomon. Eddig meg is volnánk, de hol kell 
kikapcsolni ezt a vacakot, még mielőtt felébredne az egész család?! Kicsit korán 
van még, minek csörög már ilyenkor? Na, mindegy, most nem ezen kell gondol-
kodni, hanem azon, hogy hogy lehet megállítani a csörgést. Idegességemben 
földhöz vágom az órát, ami nagy meglepetésemre megáll, és még nagyobb 
meglepetésemre széthullik. Jesszusom, az új órám! Tegnap kaptam.

Anyu kászálódik be a szobámba:
– Mi ez a ricsaj reggel öt órakor?
– Reggel öt órakor? De hát hat óra van! – válaszolom meglepetten.
– Nem, most öt óra van.
Ránézek az órára – persze arra, ami még épségben van –, és rájövök, hogy 

tényleg öt óra van.
– Jó, bocs, Anyu, feküdjünk vissza aludni!
– Ez nem ilyen egyszerű, kisasszonykám, erről még tárgyalunk!
Hát, persze... Alig várom! Miért vagyok én egyedüli gyerek? Igaz, ez néha 

előnyös, de most kifejezetten rossz. Ha nem lennék egyke, akkor nem fog-
lalkoznának velem ennyit, és ezt a kis incidenst fél perc alatt elfelejtenék.
Megint Anyu jön be a szobámba, de most kopog, és egy csésze teát tart a ke-
zében. Beszélgetni kezdünk. Mindenről. Társalgásunk akkor marad abba, mikor 
Apu lép be szintén egy csésze teával. Elmosolyodom, de azért örömmel kortyol-
gatom immár a második adag  teát. És még csak nem is mérgesek rám, hogy 
felkeltettem őket, pontosabban csak Anyut, mert Apu úgy szokott aludni, hogy 
még akkor se ébred fel, ha bomba robban a közvetlen közelében. No, mindegy 
az a lényeg, hogy most egy igazi  „happy family” vagyunk.

Csörög a mobilom. Rihanna – Pon de replay. Tehát üzenetet kaptam.
„Jó reggelt, sok szerencsét a magyar dolgozathoz. Kissss 4 u” Akkor mégsem 

haragszik rám a tegnapi miatt.
Ennél boldogabban már régen kezdődött a napom. 

Beretka Judit, 8. osztály
Petőfi  Sándor iskola, Óbecse

Levél

A levél nyáron zöld,
télen pedig sárga.
Ez ragad meg 
a növényvilágban.
Hisz minden változik,
semmi sem örök,
akárcsak a levél,
mindig pörög.

Koleszár Márta, 8. osztály
József Attila iskola, Bácskertes

Jó
 P

aj
tá

s
Jó

 P
aj

tá
s

12Táborozás. Koleszár Tibor bácskertesi tanuló rajza



Jó
 P

aj
tá

s
12

Jó
 P

aj
tá

s
13

Izgalmas óra volt

Körülbelül húsz éve már, hogy édesanyám általános iskolába járt..., de lehet, 
hogy van annak már több ideje is. Én nagyon szeretem hallgatni édesanyám is-
koláskori történeteit, mert szívesen emlékezik diákkorára. Ez most kapóra jött.

– Anyu! Segíts már nekem, mert magyarból dolgozatot írunk, és nincs ötle-
tem a témához, hogy humoros történet az osztályban.

– Talán tudok segíteni – mondta elgondolkodva.
– No, akkor mesélj!
– Nagyon régen, mikor még én is diák voltam, meg kellett tanulnunk Petőfi  

Sándortól a Füstbe ment terv című verset. Nem igazán örültünk neki, mivel nem 
tartozott az a vers a kedvenceink közé...

Eljött a felelés napja. Óra előtt mindenki ismételgetett, csak egyvalaki nem 
akarta a magyar könyvet a kezébe venni, a mindig kiszámíthatatlan Attila.

– Te meg miért nem tanulod a verset? – kérdeztem tőle.
– Én már tudom, nem kell nekem úgy bajlódnom vele, mint nektek.
– Jól van, sok szerencsét! – hagytam rá.
Bejött a tanárnő, mindenki szorgalmasan olvasgatta a verset, és vártuk, 

hogy elkezdjük a felelést...
– És? Mi történt? – szakítottam félbe anyukámat.
– Várd ki a végét! – mosolygott. – Szóval... Már majdnem mindenki lefelelt; 

megjegyzem, én ötöst kaptam.
– Ó, persze hogy, te ötöst kaptál. – mondtam anyunak félig gúnyosan, félig 

viccesen.
– A tanárnő felszólította Attilát is. Attila kiment a tanári asztal mellé, és nyu-

godtan megállt. Érdekes volt, hogy most kivételesen nem kellett ráparancsolni, 
hogy álljon normálisan, ahogy ez egy rendes diákhoz illik. Mély lélegzetet vett, 
és elkezdte szépen, hangosan, hangsúlyosan mondani a verset. Hirtelen min-
denki összenézett az osztályban, mert arra gondoltunk, hogy itt valami történni 
fog... A tanárnő is meglepődve, és nagy érdeklődéssel hallgatta a szavalást... 
Biztosan ő is azt gondolta, hogy olyan jól mondja ez a gyerek a verset, mintha 
maga Petőfi  Sándor szavalná. És ekkor Attila elhallgatott... A tanárnő súgott 
neki: „Kis szobába  toppannék...” Attila mondta:

„...Kis szobába toppannék,
Repül felém anyám,
Én gyorsan félreálltam,
Ő pedig repült tovább...”
Az osztályban kitört a nevetés, Attila rezzenéstelen arccal mondta végig a 

verset, és a helyére ment. A tanárnő arca elvörösödött, a keze hirtelen megre-
megett, és egy akkora egyest húzott be Attilának, hogy átszakadt a lap.

– Ezt most komolyan mondod? – kérdeztem anyutól, miközben próbáltam 
magam csillapítani, mert elfogott a röhögőgörcs.

– Igen. Ugye, milyen mulatságos?
– Az.
...Hát igen, nagyon furcsa, hogy anyu pont ezt a történetet mesélte el. Néha 

nehéz elhinni, hogy a szüleink is voltak egyszer diákok. Méghozzá csöppet sem 
voltak jobbak, mint mi.

Különben most is mosolygok magamban, mert rájöttem, hogy anyukám sza-
vait, gondolatait idézve, nem is volt olyan nehéz ezt a dolgozatot megírnom.

Surányi Emese, 8. osztály
Thurzó Lajos iskola, Zenta

Bogi

Az én kutyámat Boginak hívják. Ezt a nevet azért kapta, mert amikor kicsi 
volt, olyan pindurka volt, mint öt nagyobb bogár, de most...

Mostanában már nagyobb, akkora mint egy dagasztóteknő, és ha ugat, 
belezeng a ház. Fekete, hullámos bundája kétcentis. Ő egy puli. Vajdasági puli. 
Csak sajnos nálunk nem a nyájat őrzi, hanem a házat. Így hát minden jövőt-
menőt megugat. De attól még a  labdával barátságban van. A macskával meg... 
Szegény cica ez a pimasz kutya annak ellenére, hogy együtt nőttek föl, mindig s 
mindenkor megzavarja. De akkor jó a macska a háznál, amikor nem eszi meg az 
ebédjét, és a kutya megeheti. 

Én ennek ellenére szeretem, méghozzá azért, mert gyorsan tanul, és az 
aranyos pofi kájáért. Ja, és még, ha apukámmal az udvaron bújócskázunk, akkor 
mindig megmutatja, hova bújt édesapám.

Tóth Dániel, 4. osztály
Szent Száva iskola, Nagykikinda

Cili

Legkedvesebb állatom a macska. Az én macskám neve Cili.
Cili szürkés-fehér színű. Szeme zöld és a sötétben nagyon szépen világít. 

Okos cica. Az ajtóhoz áll, és várja, hogy kiengedjem. Ha be akar jönni, a kilincsre 
áll, és kinyitja az ajtót. Kedvenc étele a tej. Nagyon szereti a tejes kenyeret, de 
a húst sem veti meg. Szeret lustálkodni a tűzhely melege mellett. Vadászni is 
szeret. Többször indul vadászatra  a góré körül, és előbukkan egy-egy egérrel 
a szájában.

Szeretek vele játszani. Ha jó a kedve, hozzám simul és dorombol a fülembe. 
Nagyon hűséges cica.

Józsa Mónika, 4. osztály
Nikola Đurković iskola, Bácsfeketehegy

A legkedvesebb állatom

Van egy kutyám. A neve Paca, és azért neveztem el így őt, mert ez a név illik 
hozzá.

Ugyanis kedvencem egy pöttyös dalmata. Tele a teste pacákkal. Kis korá-
ban anyukám és én is kényeztettük ahelyett, hogy neveltük volna. Így most 
van egy aranyos, de nagyon játékos, rendetlen és szófogadatlan kutyám. 
Egyedül apukámtól tart. Az ő parancsainak mindig engedelmeskedik. Imád 
labdázni. Fő időtöltése: szétszaggatni mindent, amit a földön talál, és kiszökni 
az utcára. Szerencsére mindig hazajön. Egyszer elkísért a suliba, ezért haza 
kellett zavarni. Nem harapós természetű. Hogyha eldobom a labdát, ő min-
dig visszahozza. Szereti a gyerekeket, és nem bántja őket. Néha beszökik az 
előszobába.

A kutya az ember legjobb barátja. Tudom, hogy Paca sohasem hagy cser-
ben. Igazán kedves játszótárs, ezért szeretem.

Bedleg Kristóf, 4. osztály
Csáki Lajos iskola, Topolya

Kinyílott az ibolya

Délután kimentem a parkba.
Amikor az ösvényen sétáltam, megpillantottam egy szép kis virágot. A 

levele kerek, szirma lila, és vékony a szára. Lehajoltam, hogy közelebbről is 
szemügyre vegyem. 

– Nicsak, ez ibolya – lepődtem meg –, akkor tehát itt a tavasz!
A lepkék is előbújtak, és boldogan szálldogáltak. A méhek is szorgosan 

dolgoztak. Zsongott a természet. A gyerekek szaladgáltak a ligetben, és örültek 
a tavasznak. Kezükben illatos ibolya kéklett. Hazafelé indultak, hogy meglepjék 
szüleiket.

A nap már lemenőben volt, és a kis ibolya becsukta szirmait. Aludni készült 
a természet, hogy másnap még szebb legyen.

Tóth Bálint, 4. osztály
Svetozar Marković iskola, Bácsföldvár

Thurzó Lajos iskola, Zenta

Tulipán. Szabó 
Szuzanna zentai 
tanuló rajza
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Megtanultam Fehér Ferenc: Apám citerája című versét. A könyvet gyorsan le-
tettem a kezemből, és elindultam televíziót nézni. Még le sem ültem a készülék elé, 
amikor belém hasított a felismerés: „Nem írtam meg a fogalmazást!”

A kezemből kiesett a távirányító. Megmarkoltam a füzetemet, s a függönyt félre-
húzva odaültem az ablakba, hogy tollamból megszülessen a leírás.

Már sötétedni kezdett. Bekapcsolták az utcai lámpákat. A házunk előtt, a járdán 
éppen akkor haladt el a szomszédasszony, Ilonka néni. Sötétkék kötött blúzt és 
fekete vastag nadrágot viselt. Biztosan vásárolni indult, mert egy barna kosarat 
vitt a kezében.

A járda és az út között egy három méter széles füves rész terül el. Rajta két kopár 
diófa áll. Az út nincs aszfaltozva. Mivel hosszú ideje nem esett az eső, ezért száraz. 
Csak a gödrök árulkodnak róla, hogy mekkora pocsolya szokott lenni az utcánkban 
esőzések idején.

Az utca másik oldalán szintén füves rész terül el. A gaz közül sóderrakás látszik 
ki. A szemközti járdán Csongor fehér macskáját egy nagy fekete kutya üldözte. 
Ahogy elfutottak a házak előtt, mindenhol ugatni kezdtek a kutyák. A nagy lármára 
Kató néni kíváncsian nézett ki a kapun. Látva a történteket, nagy dérrel-durral vo-
nult be otthonába. 

Eközben egy sárga motorbiciklin lány érkezett a szomszédba. Biztosan matema-
tikából vesz különórákat Ilonka néni lányától, Tamarától.

Most egy kis szünet, csönd következett. Odakint egyre sötétebb lett. Leszállt 
az este. Már kezdtem azt hinni, más nem fog történni, amikor nagy zajra lettem 
figyelmes. Az unokatestvérem, Árpi érkezett lovas kocsival. A kocsi zajára az utca 
minden kutyája hangos ugatással felelt. Árpi megállította a füvön a kocsit, s szép 
barna lovával együtt otthagyta szekerét a diófák társaságában.

Néztem a lovat, amint farkával csapdosta a hátát, s kóstolgatta a lába alatti 
piciny füvecskét. Hirtelen nagy köd kerekedett.

– Hát ez meg mi? – töprengtem.
Nem kellett sokáig gondolkodnom, csak fejemet közelebb toltam az üveghez, 

hogy messzebbre lássak. Akkor vettem észre, hogy Rákos néni meggyújtotta a nagy 
halom száraz levelet a meggyfája alatt. Onnan terjedt szét a füst. Mivel este volt már 
javában, biztosan hideg is van odakint – gondoltam. Véleményemet igazolta Rákos 
néni is, hiszen egy nagy csíkos sál tekergett a nyakában. Néztem a csendéletet: a 
házunk előtt dobogó lovat, a néma szekeret s a halkan pattogó tűz mellett ácsorgó 
öregasszonyt. Ekkor ismét nagy zaj, kutyaugatás, durrogás hallatszott. Kisdiákok 
vonultak el előttünk. A fiúk petárdával ijesztgették a lányokat, akik a durranásra 
sikoltással feleltek.

Mielőtt ismét beállt volna az est csendje, unokatestvérem indult meg. A szekér 
végigdöcögött a földes utcán, felkavarta a kutyák még el sem csendesült ugatását. 
Kiintettem rokonomnak, majd csendben behúztam a függönyt. Boldogan mentem 
televíziót nézni.

Németh Izabella, 6. osztály
Petőfi Sándor iskola, Óbecse

Amióta az eszemet tudom, azt látom, 
hogy a családomban mindenki olvas. 

Legyen az újság, verseskötet, valamilyen 
regény vagy elbeszélés, mindig van valami, 
amit éppen olvasunk. Nálunk az a szokás, 
hogy ünnepekre könyvet kapunk ajándékba. 
Annak örülünk meg a legjobban. Mivel a 
testvérem hét évvel idősebb nálam, míg kicsi 
voltam, ő olvasott nekem legtöbbet. Mirella 
úgy tudott olvasni, hogy volt, amikor még 
a kedvenc rajzfilmsorozatomról is megfeled-
keztem. Később már egyedül keresgéltem a 
könyvespolcunkon. Néha még kikérem anyu 
tanácsát, hogy szerinte jó könyvet választot-
tam-e. Van amikor azt mondja: – Várj még vele 
egy kicsit! Szerintem nem értenéd meg, de ha 
akarod, olvass bele.

Sokan inkább számítógépeznek olvasás he-
lyett. Nekem is van számítógépem, és szeretek 
is rajta játszani, de nem múlik el nap, hogy ne 
olvassak legalább egy fél órát. Minek elolvasni 
egy könyvet, amikor már láttam filmen vagy 
CD-n?! – teszik fel sokan a kérdést.

Én már nagyon sok könyvet elolvastam. Volt 
olyan, amit többször is. És nagyon sokat láttam 
megfilmesítve. Szinte kivétel nélkül mindig a 
könyv volt a jobb.

Aki nem olvas, lehet, hogy azért nem teszi, 
mert nem tud jól olvasni. És akinek nehezen 
megy az olvasás, annak szerintem a tanulás 
is gondot okoz, mert ha arra kell valakinek 

figyelnie, hogyan olvas, és nem arra, hogy mit, 
az nem nagy kedvvel kezd bele egy 5-6 oldalas 
törileckébe sem.

Szerintem, csak úgy lehet valakivel megsze-
rettetni az olvasást, ha kicsi korában olvasnak 
neki, és ha azt látja, hogy azoknak, akik ott 
vannak körülötte, fontos a könyv.

Most nehogy azt gondolja valaki, hogy én 
semmi mást nem csinálok, csak olvasok. Szó 
sincs róla. Szeretek tévézni, meg számítógépez-
ni is. Nincs olyan hétvége, hogy ne mennék el a 
barátaimhoz, vagy ők ne jönnének el hozzám. 
Olyankor a legtöbb esetben számítógépezünk. 
De számomra az olvasást, a könyveket nem 
pótolja semmi.

Martonosi Máté, 6. osztály
Gligorije Popov iskola, Kisorosz

Kedves Pajtások!
Mintha összebeszéltek volna a bácsföldvári és a 

nagykikindai (Szent Száva iskola) negyedikesek, innen is, 
onnan is leíró fogalmazásokat küldtek a Rügyfakadásnak ezen 
a héten. Nemrég a bácsfeketehegyi és topolyai (Csáki Lajos 
iskola) negyedikesektől is kaptam leírásokat, s az alábbi 
megállapítások rájuk is vonatkoznak. Mindannyian jó meg-
figyelőképességgel rendelkeznek, írásuk tárgyának érdekes, 
jellemző jegyeit ragadják meg, s a kifejezőeszközök és nyelvi 
fordulatok változatosságával varázsolják elénk. Ha ehhez 
hozzátesszük, hogy a fogalmazás szerkesztésében is jártasak, 
joggal mondhatjuk, hogy az ötödik osztályban lesz mire épí-
teni. Hatodikban pedig már az óbecsei (Petőfi Sándor iskola) 
Németh Izabellával versenyezhetnek.

Az adaiak költői tehetségüket próbálgatták, és játékos 
kedvüket is beleadva képverset írtak, rajzoltak. Szerettem 
volna ezeket megmutatni a Rügyfakadás olvasóinak, de a tör-
delőszerkesztő csak a tanév végi számba ígérte megjelenésüket, 
mert nagyon sok munkával jár a képvers beszerkesztése, ezt a 
bácskertesi képverseken tapasztalta meg. Ezért a ma olvas-
ható néhány vers kibújt a képből, de így is szép gondolatokat 
közvetít.

Az e heti küldeményeket a következő munkatársaimnak 
köszönöm:

Ada: Adankó Kitti, Bálind Árpád, Benák Ágnes, Béres Barba-
ra, Boja Dániel, Gordán Julian, Kelemen Rihárd, Kossuth Emília, 
Könyves Benkő, Nagy  Bernadett, Nagy Szabina, Oláh László, 
Sterbik Tamás, Ürményi Anett, Vastag Gáor és Vreckó Csilla;

Bácsföldvár: Berec Sarolta, Gyurcsik József, Polyák Anetta 
és Tóth Bálint;

Kisorosz: Martonosi Máté (2 írás);
Nagykikinda: Bárdos Krisztián, Dávid Nikolett, Gyömbér 

Hanna, Kákity Ivor, Keresztúri Viktória, Korom Renáta, Kovács 
Szilvia, Mester Ramóna, Odri Norbert, Szabó Anita és Tóth 
Dániel.

Ha kérdezitek, miért kereteztem be a kisoroszi Martonosi 
Máté fogalmazását, egyszerű a válasz: nagyon tanulságos írás-
nak tartom, és szeretném, ha mindannyian elolvasnátok. Máté 
az olvasás fontosságára mutat rá, s ebből egy műhelytitkára is 
fény derül. Olvasottságának eredménye, hogy könnyen forog a 
tolla, és a Rügyfakadás legjobb fogalmazói közé tartozik.

Máténak azt üzenem, haladjon tovább ezen az úton. És 
szeretném, ha a sok-sok könyvbarát mellett még több követője 
lenne.

Tomán Mária

Az olvasás védelmében

Mit látni az ablakon át?
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ÚÚgy tudni: a gitárost kirúgták, a dobos magától távozott az 
Evanescence-ből. 

Ugyan Amy Lee szerint minden a legnagyobb rendben, a 
zenekar rajongói most mégis aggódnak, hiszen egyszerre két 
tagot kell pótolnia a csapatnak. 

A gitárossal állítólag az énekesnő telefonon közölte, hogy 
többé nem tartanak igényt a munkájára. 

– Tegnap délután fél négykor Amy felhívott a mobilomon. 
Nem egy barátként, aki elismerte volna az eddigi teljesítmé-

nyemet, hanem ellenségként, aki készen állt arra, hogy bántson engem és a 
családomat. Mindenféle fi gyelmeztetés, és a jövőmről való gondoskodás nélkül 
kirúgott, és nem indokolta meg a döntést – mondta a zenész. 

Bennfentes információk szerint a dobos, Rocky Gray önszántából távozott, 
mert nem értett egyet társa eltávolításával. 

A napokban megszületett az ítélet 
Paris Hilton ügyében. A szálloda-

lánc örökösnője, magánéletében éne-
kes és színésznő, valamint botrányhős 
kezdhet aggódni: a kaliforniai bíróság 
ugyanis 45 nap letöltendő börtön-
büntetésre ítélte. 

Nincs apelláta: Parisnak június ötö-
dikén rács mögé kell vonulnia...

A hercehurca még januárban kez-
dődött, amikor ittas vezetésen kapták 
a dúsgazdag hölgyet. A hatóságok ak-
kor még csak pénzbüntetésre ítélték, 
és persze rögtön bevonták a jogosít-
ványát is.

Hilton azonban nem fért a bőré-
ben: márciusban újra a kormánykerék 
mögé ült, ráadásul világítás nélkül 
száguldozott a hollywoodi éjsza-

kában, így ismét elkapták, és újabb 
eljárást indítottak ellene. 

Borítékolható, hogy Paris most 
is jól jár. Idő kérdése, mikor nyújtják 
be ajánlataikat a legnagyobb tévé-
társaságok, akik súlyos dollármilliók 
ellenében akarnak majd írni Paris 
börtönnapjairól...

Rihanna sosem volt kifejezetten félénk 
kislány. A rapper és producer Jay-Z kis 

védence, a 19 éves énekesnő már eddig sem 
jó kislány mivoltáról volt ismert, és az utolsó 
néhány koncerten a műsora már átmenet volt 
a tánc és a vonaglás közt. 

Úgy látszik azonban, hogy még tovább 
tüzeli stílusát:

– Megváltoztattam az előadásmódomat, az 
egész hangzásvilág igazán rám vall: arról, hogy 
nem vagyok az ártatlan kis Rihanna, és több koc-
kázatot vállalok. Sokkal komolyabb dolgokról 
énekelek, egyben sokkal szexibbekről – nyilat-
kozta nemrég.

Rihanna merészebb stílusú új albuma hama-
rosan a boltok polcaira kerül Good Girl Gone 
Bad (A jó kislány elromlik) címmel. 

Emlékszik arra valaki, hogy Rihanna valaha 
is jó kislány volt?

ÚÚ
zenekar rajongói most mégis aggódnak, hiszen egyszerre két 
tagot kell pótolnia a csapatnak. 

többé nem tartanak igényt a munkájára. 

Evanescence: ketten elmentek

Rihanna: 
még szexibb 

Justin Timberlake turnéra indul

ben: márciusban újra a kormánykerék 
mögé ült, ráadásul világítás nélkül 
száguldozott a hollywoodi éjsza-

börtönnapjairól...

A rajongók megérinthetik, de nem foghatják meg a popsztárt 

Hamarosan indul Justin európai turnéja, és a rá vigyázó biztonsági embereket is ala-
posan felkészítették a rajongókkal való találkozásra.

– A legapróbb részletekig meg kellett tanulnunk, hogy mit engedhetünk meg a ra-
jongóknak. Már régóta dolgozom testőrként, de ilyet még sohasem tapasztaltam. Azt 
is részletesen tartalmazza a leírás, hogy mi számít közönséges érintésnek, és melyik az a 
pillanat, amikor közbe kell lépnünk! – árulta el az egyik testőr.

Letöltendő börtönt 
kapott Paris Hilton
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Platinastátust ért el Ákos pár hete meg-
jelentetett Minden most kezdődik el 

című maxija. 
Nem panaszkodhat Ákos, hiszen a múlt 

őszi Még közelebb albuma platinaleme-
zes státusa után most a március végén 
boltokba került Minden most kezdődik el 
című maxija is hasonlóan platinává érett. 

A lemez immár öt hete vezeti a ma-
gyarországi lemezlistát, a számadatok 
tükrében pedig bizony fölényes előny-
nyel. 

Ákos az új lemez megjelenésével szinte 
egy időben indult országjáró turnéra. A 
Még közelebb 2007 turné a tavaly őszi 
koncertsorozat folytatásaként Pécsett 
majd Veszprémben mutatkozott be immár 
felfrissült repertoárral és látvánnyal, még-
hozzá nem kis sikerrel. Mindkét helyszínen 
teltház fogadta Ákost és zenekarát.

A turné tavaszi felvonása május 11-én 
Zalaegerszegen folytatódott, majd május 
19-én szombaton este Budapesten az Új 
SYMA Csarnokban zárul.

Az R&B énekesnő, Fergie 
szereti főzőversenyre ki-

hívni párját, Josh Duhamelt.
A Black Eyed Peas 32 éves 

énekesnője és a Nyerj egy 
randit Ted Hamiltonnal! 34 
éves színésze 2004 ősze óta 
járnak együtt. 

– Legutóbbi versenyünk 
egy lasagne-viadal volt. 
Elrohantunk a közértbe, 
megvettük a hozzávalókat, 
és mindketten nekiálltunk. 
Az lett a vége, hogy az övét 
ettem meg, mert sokkal job-
ban sikerült, mint az enyém 
– meséli az énekesnő.

Britney Spears 
visszatért!  

A pophercegnő 
közel három év 

kihagyás után egy 
San Diegó-i klubban 

lépett ismét szín-
padra. 

Az elmúlt időszak-
ban főként a botrányai 

miatt emlegetett éne-
kesnő a napokban, egy 

éjszakai 14 perces show-
val örvendeztette meg a 

rajongóit. 
Bár még negyed óráig 

sem volt a színpadon, és egyesek szerint csak táti-
kázott, vitathatatlanul színvonalas, pörgős műsort 

adott. Az énekesnő, aki a közelmúltban még nem 
érezte magát elég felkészültnek a nagy visszatérés-

re, ma a kaliforniai Anaheimben lép fel, és a tervek 
szerint meg sem áll Las Vegasig, ahol vasárnap ad 

minikoncertet.

Ha a poplexikont felütjük, az áll Gwen Stefani 
neve mellett, hogy amerikai énekesnő, dalszer-

ző, divattervező és színésznő. Egyszóval sokoldalú 
személyiség.

Gwen Stefani a nagyközönség számára 1992-
ben tűnt fel, mint a No Doubt zenekar énekesnője. 
Az 1995-ben megjelent Tragic Kingdom című lemez után 
lendületbe jött a zenekar karrierje, világviszonylatban 15 
millió korongot adtak el. A Just A Girl, a Spiderwebs, illet-
ve a Don’t Speak című dalok valósággal felragasztották a 
No Doubt nevet a rádiós játszási listák első helyére.

2000-ben jelent meg a Return of Saturn és 2001-
ben a Rock Steady című albumuk. Gwen Stefani 
2004-ben rukkolt elő szólólemezzel, melynek címe 
Love.Angel.Music.Baby. 

Második szólóalbuma a The Sweet Escape még 
csak most tart az első kislemeznél, ennek címe Wind 
It Up. Mint színésznő 2004-ben mutatkozott be.

2002-ben összeházasodott Gavin Rossdale 
gitárossal. Összesen kétszer kötötték meg a há-
zasságot, egyszer Angliában, egyszer az Egyesült 
Államokban.

2005 decemberében Rossdale és Stefani 
bejelentették, hogy Gwen első gyermeküket 
várja. A bejelentést egy Fort Lauderdale-ben 
tartott koncerten tették. 2006 májusában egy 
Los Angeles-i kórházban született meg fi uk, 
Kingston James McGregor Rossdale.

Szülés után Gwen mindent bevetett, 
hogy amint lehet megszabaduljon a 
terhesség alatt felszedett kilóktól. Nem 
sikertelenül: most tényleg nagyon jól néz 
ki. Hogy mennyire, az is kiderül október 
19-én a Budapest Sportarénában sorra 
kerülő koncertjén.

Ákos: platinás maxi

Fergie főző-
versenyei

Jó hír:

 Gwen Stefani-koncert 
lesz Budapesten

Britney 
újra 

akcióban! 
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Sztárfotó
Sztárfotó

a Zenebonában!
Ma az újvidéki Borovics Szabina és kedvenc 

sorozata, a Rebelde főbb szereplői álltak 
fotósunk gépe elé.

Te is szeretnél egy fotón lenni kedvenceddel? 
Ennek most semmi akadálya. Csak írd meg, 

kivel szeretnél közös fényképen lenni.
Küldj magadról egy jobb, nagyobb képet

(aprócska fotóból nem tudjuk megcsinálni),
a többit bízd ránk. Fényképed – ha kéred – 

a megadott címre visszaküldjük.
Címünk:

Jó Pajtás (Sztárfotó)
21000 Novi Sad

Vojvode Mišića 1.

Ma az újvidéki 

Te is szeretnél egy fotón lenni kedvenceddel? 

(aprócska fotóból nem tudjuk megcsinálni),

[Chorus]
Hey! Hey! You! You!
I don’t like your girlfriend!
No way! No way!
I think you need a new one
Hey! Hey! You! You!
I could be your girlfriend

Hey! Hey! You! You!
I know that you like me
No way! No way!
No it’s not a secret
Hey! Hey! You! You!
I want to be your girlfriend

You’re so fi ne
I want you mine
You’re so delicious
I think about ya all the time
You’re so addictive
Don’t you know what I could do to make you feel 
alright?
(alright alright alright alright)
Don’t pretend I think you know I’m damn precious
Hell yeah
I’m the mother princess
I can tell you like me too and you know I’m right
(I’m right I’m right I’m right)

She’s like so whatever
You could do so much better
I think we should get together now
And that’s what everyone’s talking about!

[Chorus]
Hey! Hey! You! You!
I don’t like your girlfriend!
No way! No way!
I think you need a new one
Hey! Hey! You! You!
I could be your girlfriend

Hey! Hey! You! You!
I know that you like me
No way! No way!
No it’s not a secret
Hey! Hey! You! You!
I want to be your girlfriend

I can see the way, I see the way you look at me
And even when you look away I know you think 
of me
I know you talk about me all the time again and 
again
(and again and again and again)
So come over here, tell me what I want to hear

Better yet make your girlfriend disappear
I don’t want to hear you say her name ever again
(And again and again and again!)

She’s like so whatever
You could do so much better
I think we should get together now
And that’s what everyone’s talking about!

[Chorus]
Hey! Hey! You! You!
I don’t like your girlfriend!
No way! No way!
I think you need a new one
Hey! Hey! You! You!
I could be your girlfriend

Hey! Hey! You! You!
I know that you like me
No way! No way!
No it’s not a secret
Hey! Hey! You! You!
I want to be your girlfriend

In a second you’ll be wrapped around my fi nger
Cause I can, cause I can do it better
There’s no other
So when’s it gonna sink in
She’s so stupid
What the hell were you thinking?

In a second you’ll be wrapped around my fi nger
Cause I can, cause I can do it better
There’s no other
So when’s it gonna sink in
She’s so stupid
What the hell were you thinking?

[Chorus]
Hey! Hey! You! You!
I don’t like your girlfriend!
No way! No way!
I think you need a new one
Hey! Hey! You! You!
I could be your girlfriend

Hey! Hey! You! You!
I know that you like me
No way! No way!
No it’s not a secret
Hey! Hey! You! You!
I want to be your girlfriend
No Way No Way.... 

Avril Lavigne

Girlfriend
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Láttál-e valaha házi boldogságot, olva-
sóm? Ha láttál, vagy azon szerencsé-
sek közé tartozol, kik azt élvezik, ha az 

áldást ismered, melyet kölcsönös szeretet 
egy családra áraszthat, ha tudod, hogy min-
den hír s dicsőség, melyért fáradunk, mind-
azon vagyon, melyet oly forrón óhajtunk, 
nem ér fel azon örömök legkisebbikével, 
melyeket tiszta keblek kedveseiknek köré-
ben a világtól nem gyanítva élveznek, akkor 
lépj tisztelettel a tiszaréti jegyző lakába, s 
kérd istenedet, hogy vészeit magas paloták 
fölé küldje, de kímélje meg csapásaitól e 
csendes lakot, hol e család önalkotott bol-
dogsága között áldja teremtőjét.

Miután Tengelyi, leányától vezetve, 
szobájába lépett, botját s kalapját szokott 
helyére téve, újra kérdé jókedvűen: mi hát 
azon kérés, melynek teljesítését ígérnie kel-
lett, mielőtt önházába ereszteték?

Erzsébet mondá, hogy csak leánya 
kedveért egyezett meg, s Vilma szavakat 
keresve, melyekkel kérését legjobban elő-
adhassa, még habozott.

– De hát fogom-e végre hallani a nagy 
titkot – szóla Tengelyi kissé türelmetlenül –, 
csak valami gonosztettet nem követtetek el?

– Igen, atyám – viszonzá Vilma nyájasan 
–, hisz megígérte, hogy nem fog haragudni 
reám.

– Haragudni? mintha valóságos zsarnok 
volnék – mióta szoktál félni apádtól?

– Félni – szóla leánya, apjára függesztve 
nyugodt tekintetét –, azt lányod nem fogja 
megtanulni soha. Ha hibáztam, megmon-
dod s megbocsátasz – s úgy hiszem, nem 
hibáztam –, várj egypár percig, s mindent 
előadok. Tudod, exekució járt a faluban 
s azért mentél ki a tiszteletes úrral, mert 
mint mondád, nem segíthetsz e szegény 
embereken, s szívednek fáj nyomorúsá-
gukat látni. Mi hon maradtunk, s láttuk e 
szörnyűségeket. Szomszédunknak elvették 
utósó tehenét, itt átellenben Farkas János-
nál elszedték a dunnákat, vánkosokat az 
ágyakból, szegény Péternétől, kinek nehány 
tyúkja s egy szamárkája volt, melyen tojása-
ival a városba járt s egynek s másnak holmit 
hozott, elvették azt is, durván s káromkodva, 
mintha gonosztevőkkel szólanának. Farkas 
fi a nem akará engedni, hogy az ágy, melyen 
anyja fekszik, elvitessék, s őt megverték, s 

kötözve vitték a szolgabíróhoz, honnan, úgy 
mondják, holnap a tömlöcbe fog küldetni. 
Mi láttuk s hallottuk mindezt – folytatá sze-
meit törülve Vilma –, s keservesen sírtunk. 
Anyám mondá, hogy mindez nem lehet 
másképp, mert az adót törvény veti ki, s ezek 
nem tudták lefi zetni tartozásukat; én csak 
arra kérém istenemet, hogy hazajöjj, hisz e 
két vastag könyvben, melyet annyit forgatsz, 
úgy gondolám magamban, csak lesz egy kis 
törvény, melyben az áll, hogy a szegényt, ki 
önvétke nélkül tartozásának eleget nem te-
het, mindenétől megfosztani nem szabad.

– Csalódol, kedves leányom – viszonzá 
Tengelyi feszült kebellel –, e két vastag 
könyvben ily törvényt hasztalan keresnél, 
nyolcszáz év alatt ennek alkotására még 
nem ért rá nemzetünk.

– Oh, akkor nem is lesz isten áldása e 
törvényeken – szólt elfojtott hangon Vilma –, 
de isten neki, mi nem változtathatjuk meg, s 
ha a törvényben erről nem is áll semmi, leg-
alább a vallás parancsolja, hogy felebarátink 
terheiben részt vegyünk, s azért megkérém 
anyámat s átmentem Farkasnéhoz, ha nem 
segíthetnők-e valamivel. Nem vagyunk gaz-
dagok, de annyit mégiscsak adott isten, hogy 
egy-egy becsületes emberrel megoszthatjuk 
kenyerünket, anélkül hogy éhen maradnánk, 
s Farkasék mindig jó szomszédink voltak.

– Ezt jól tevéd, leányom – szóla Tengelyi, 
kinek szemei könnyekbe lábadtak –, isten 

megáld érte. Ettem én is a nyomorúság 
keserű kenyerét, s most, midőn az ég 
megáldott, kapumat nem fogom elzárni 
felebarátom előtt.

– Azt gondolám én is – szóla Erzsébet 
kezét szorítva –, s áteresztém lányunkat.

– Mikor Farkasékhoz jöttem – folytatá Vil-
ma –, az egész házat kétségbeesve találtam. 
A gazda ott ült a pitvarban, s fejét öklére 
támasztva üres istállójára nézett, az asszony 
összetett kezekkel járt körül szobájában s fi a 
után jajgatott, a kisebb gyermekek a kályha 
körül ülve, anélkül hogy a történteket 
értenék, anyjokkal sírtak. A szobában pár 
törött szék, az ágyból kihányt szalma, a leg-
nagyobb zavar, mintha ellenség pusztított 

Kedves Olvasó 
Tanulók!

Ugyanabban az évben (1845), amikor 
Thackeray hozzáfog Hiúság vására című, 
az angol társadalom visszáságait megjele-
nítő műve írásához (a múlt számban olvas-
hattatok belőle részletet!), Magyarorszá-
gon megjelenik Eötvös József (1813–1871) 
A falu jegyzője című regénye. Főhőse 
Tengelyi Jónás tiszaréti jegyző. Meghur-
coltatásának története (aljas cselszövők 
– Réthy alispánné és Macskaházy ügyvéd 
– eltüntetik nemesi oklevelét, megfosztják 
állásától és vagyonától, hamis vádakkal  
terhelik stb.) híven tükrözi a korabeli vár-
megyerendszer súlyos elmaradottságát 
és igazságtalanságait: a nemtelen ember 
teljes mértékben kiszolgáltatott, az urak 
bármit elkövethetnek ellene és családja 
ellen.

A társadalmon kívüli egyén (rablólovag, 
betyár stb.) alakja már ismert, több koráb-
bi irodalmi alkotásban (pl. Kisfaludy Károly 
[1788–1840] elbeszéléseiben, Gaál József  
1811–1866] Szirmay Ilona c. regényében, 
1836) is jelen levő személy. Viola alakjában 
azonban Eötvös egy új típust formál: a kül-
ső (szociális) okok miatt betyárrá süllyedt, 
másként tisztességes ember alakját.

Két évvel később, 1847-ben jelent meg 
Magyarország 1514-ben című történel-
mi regénye, amely a magyar törénelem 
jelölt korszakáról fest átfogó, hiteles képet.

Eötvös József volt a 48-as kormány kul-
tuszminisztere, s hozzákezdett az oktatási 
intézmények megreformálásához. A ’67-es 
kiegyzés híve. Fia Eötvös Lóránd, az ismert 
tudós, fi zikus.

Kutassatok! Ismerkedjetek meg az Eöt-
vös-életművel.

Bence Erika 

Eötvös József

A falu jegyzője
(Részlet)
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volna a házban, hozzá még a szomszédok, 
kik majd vigasztalva, majd az igaztalanság 
ellen szitkozódva nevelék a zavart. Az em-
ber szíve fáj, ha csak rágondol. Miután sze-
gény Farkasnét azon ígérettel, hogy majd a 
tiszteletes úr szólni fog az alispánnal, s hogy 
fi át nem fogják a megyeházhoz küldeni – 
mitől leginkább fél, mert úgymond: aki csak 
oda jön, mint valóságos zsivány jön haza 
–, megvigasztaltam s ajánlám segedelmün-
ket. Szépen megköszönte jóakaratunkat, 
de mondá, hogy csak fi a szabaduljon meg, 
s majd segítnek magukon. „Mi szegények 
– szóla a többiekhez fordulva, kik addig kö-
rülállták – nem hagyjuk el egymást. Ím e jó 
szomszédom pár napra ágyat ád, ez itt egy 
cipó kenyeret, ez egypár garast, s úgy talán 
megsegít az isten. Ha Kenyházy esküdt úr, 
kinek férjem pünkösdkor két lovat adott el, 
megfi zette volna árát, nem jutottunk volna 
ennyire. De ez a baj, minket exekválnak a 
kontribucióért, s ha az embernek keresete 
van, nem kap igazságot sehol. De restalláció 
lesz, majd elmegyek a főispánhoz, ki múlt 
restalláció előtt többeknek, kiknek Nyúzó 
főbíró úr tartozott, megszerezte pénzöket.” 
„Éj, kendnek még jó dolga van – szólt az 
öreg Liptákné, ki ez egész idő alatt mellette 
állt –, kendnek férje van, s Jancsi is, mint a 
kisasszony mondja, szabad lesz s majd dol-
gozik. Kend becsületes asszony, de szegény 
Violáné majd mit csinál? Halálán fekszik 
csecsemőjével s hétéves kisfi ával, mellette 
strázsa, s a szolgabíró azt parancsolta, hogy 
mindenkit, ki csak a házhoz közelít, fogjanak 
el, mert mind Viola cimborája. Pedig Zsuzsi 
szép, jó leány volt gyermekkorában, mit 
tehet ő róla, hogy férje zsivány lett. Ha azon 
segíthetne a kisasszony, isten megáldaná.” 
Kérdezősködtem, s elbeszélték, hogy Viola, 
ki előbb magát jól bíró gazda volt, most, 
mert gazdasága után nem láthat, egészen 
elszegényedett. Marháit s gazdasági eszkö-
zeit rég elszedték; telke parlagon hever, ami 
egyéb vagyonából megmaradt, azt károk 

fejében ma vitték el, úgyhogy az asszony 
egészen elhagyatva s minden nélkül kínló-
dik súlyos betegségében gyermekei között. 
Oda vezettetém magamat; hisz engem 
talán mégsem tartanak Viola cimborájának, 
gondolám, s az asszonyt csak nem lehet úgy 
segedelem nélkül halni hagyni.

– Igazságod van, kedves Vilmám – szólt a 
jegyző, leánya arcát simogatva.

– A nyomorúság, melyet Farkaséknál 
láttam – folytatá Vilma –, nem volt semmi 
ahhoz képest, mely most előttem állt. 
Már mikor a házhoz közeledtem, irtózatos 
lármát hallék. A főbíró, nem tudom kitől, 
megtudta, hogy Viola ma éjjel nejéhez jő; 
s három hajdút rendelt oda, kik elrejtve, 
mihelyt belép, elfogják. Ez emberek borral 
készültek hőstettökhöz, és senkit a házból 
ki nem eresztének, mi nekik hihetőképp 
azért parancsoltatott, hogy Violát senki 
ne tudósíthassa, mi lármájuk mellett igen 
fölösleges őrizkedéssé vált. A ház maga 
egészen üres volt, egy kis hamuhalom a 
tűzhelyen, s a pad a kályha körül, melyet 
vályogból lévén, el nem vihettek, s a kato-
nák most kancsóiknak asztalul, maguknak 
pedig székül használtak, ez volt minden, 
mi egykori kényelmeinek emlékeül maradt, 
a többi az igazság kezeibe jutott. Mikor a 
konyhába léptem, a hajdú káplár, ki levelek-
kel párszor megfordult házunknál, azonnal 
megismert, s elémbe jőve kérdé: mit aka-
rok? Mondám, hogy a beteg asszonyt aka-
rom látni; mire ő megjegyzé, hogy bizony 
kár fáradnom, mert Violáné már meg is halt, 
mi reá nézve annyival kívánatosb, mert ha 
holnapig él, az akasztófa elcsábítja férjét s 
özveggyé teszi. Több ehhez hasonló tréfa 
után, melyet pajtásai röhögéssel követtek, 
a kamara ajtajához vezetett, hol a beteg 
fekvék. Kértem, hogy csak kissé csendeseb-
ben mulassanak, s bemenék. A kamara oly 
setét vala, hogy belépve első pillanatban 
alig láttam. Egyik szegletben kevés szalmán 
feküdt a szerencsétlen asszony, mellette 
egyfelől csecsemője, a másikon egy hétéves 
fi ú, ki anyja felé fordulva könnyek közt köve-
té minden mozdulatát. Minden hallgatott, 
csak a katonák hahotája szakítá félbe a 
mély halotti csendet, mely a beteg körül 
uralkodott. Most úgy látszék, csecsemőjével 
együtt elaludt, s a kisfi ú mihelyt rám ismert, 
bizodalmasan hozzám vonult, s gyermeki 
felfogása szerént suttogva elbeszélé sze-
rencsétlenségüket. Már három napja, hogy 
anyja megbetegedett. Első napokban még 
ágyaik voltak, ő kevés száraz gallyat sze-
dett a sövények mellett, az öreg Liptákné 
házuknál volt s főzött. Ma reggel egyszerre 
eljött a főbíró s anyjának megparancsolta, 
hogy százötven forintot fi zessen. Neki nincs 

pénze, s azért nem adhatott semmit. Akkor 
a főbíró szörnyen káromkodni kezdett s 
megparancsolta hajdúinak, hogy mindent 
vigyenek el, anyját kihajtották ágyából, 
Liptáknét maga a szolgabíró lökte ki a 
házból, s a három katonának, kik a másik 
szobában isznak, megparancsolta, hogy 
senkit ki s be ne eresszenek. Akkor a főbí-
ró elment. „Oh, azóta anyám még sokkal 
rosszabbul van – folytatá a kisfi ú, szemeit 
törülve. – Kevés szalmát, mit az ágyakból 
kiszórtak, szedtem össze, s itt csináltam 
egy kis ágyat neki, alig bírt odamenni, s 
azóta meg sem ismer. A főbíró s ott azok a 
katonák a szobában oly szörnyűket beszél-
tek, hogy apám ma éjjel el fog jőni, s hogy 
akkor majd fölakasztják. Most sokáig anyám 
is csak ezt beszélte, s úgy sírt s kiáltozott, én 
féltem. Később kis testvérem is sírni kezdett, 
eszembe jutott, hogy nem evett semmit, 
mert magam is éheztem, s kimentem 
szomszédainktól valamit kérni. Senki sem 
adott. A szolgabíró megparancsolta, hogy 
senki se merészeljen nekünk valamit adni, 
s hogy dögöljünk meg, mint a kutyák. Csak 
kevés vizet hoztam s egypár virágot, melyet 
a bokorról szakítottam, hogy kis öcsémnek 
legyen legalább, mivel játszhassék, s hogy 
egészen üresen ne jöjjek haza.” S ezzel a fi ú, 
fejét ölembe rejtve keservesen sírt.

– Szegény fi ú – szóla Tengelyi, kinek sze-
mei ez egyszerű történet elbeszélése alatt 
nedvesedni kezdének –, jókor ismerkedik 
meg az élet keserűségeivel. Reménylem 
– tevé Erzsébethez fordulva hozzá –, küldél 
valamit a gyermekek számára, magam is 
mindjárt odamegyek s megnézem...

– Ne fáradjon, kedves atyám – szóla 
Vilma nyájasan – nincsenek ott többé, mi 
nem vittünk nekik semmit, őket hoztuk ide 
házunkhoz.

– Ide, az én házamhoz – szóla Tengelyi 
megijedve –, s meggondoltad-e a követ-
kezéseket?

– Igen – viszonzá Vilma nyugodtan 
–, meggondolám, hogy ha tovább ott 
hagyom, meghal, s addig kértem s rimán-
kodtam a káplárnak, míg ígéretemre, hogy 
mindent magamra veszek, megengedte, 
hogy a szegény asszonyt elhozassuk, sőt 
még maga is segített.

– Hogy ott nem hagytad, azt jól tevéd 
– szóla Tengelyi, nyugtalanul föl s le járva –, 
vitetted volna bárkihez, én szívesen fi zetnék 
értök, de itt az én házamnál, a legnagyobb 
zsivány családja a tiszaréti jegyzőnél szállá-
son! Mit fognak mondani elleneim?

– S nem mondtad-e, atyám – viszonzá 
Vilma szelíden –, ha keblünkben erős 
meggyőződés mondja, hogy jól tevénk, az 
emberek ítéletét megvethetjük?
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Az internet ma már olyan, 
mint a villany-, a víz- vagy 
a telefonszolgáltatás. Azaz 

közmű. S bár az interneteről kife-
jezetten úgy gondolkodunk, hogy 
napjaink terméke, modernitásunk 
szimbóluma, a gyökerei mégis 
régebbiek, mint sokan gondolnák. 
Ha pedig hozzátesszük, hogy a né-
hai szovjet hatalom nélkül tán létre 
sem jött volna, remélhetőleg már 
elegendő érvet adtunk története 
megismeréséhez.

1957–1958
A Szovjetunió 1957. október 4-én 
fellövi az első mesterséges holdat, 
a Szputnyikot. Az Egyesült Államok 
kormánya válaszul a Pentagon 
fennhatósága alatt a következő 
évben létrehozza (hivatalos meg-
fogalmazás szerint) a tudományos 
technikai eredmények katonai célú 
felhasználásának előmozdítására a 
Fejlett Kutatási Projektek Ügynök-
ségét (Advanced Research Projects 
Agency), az ARPA-t.

1966
Megalkotják az első ARPANET-tervet.

1970
Létrejön az első távolsági kapcsolat 
az AT&T vonalain az UCLA és a BBN 
technológiai kutatóközpont között 
56 kbps-os sávszélességen. A máso-
dik vonal is kiépül az MIT és az Utahi 
Egyetem között.

1971
A BBN egy olyan terminált fejleszt 
ki, amely lehetővé teszi, hogy a 
hálózatba kötött gépek a korábbi 
négy helyett akár hatvannégy külső 
kapcsolatot is létesítsenek. Közben 
Ray Tomlinson a BBN-nél feltalálja 
az e-mailt.

1972
Tomlinson bevezeti a @ jel hasz-
nálatát az elektronikus levelek 
címzésében.
Larry Roberts megírja az első e-mail 
management programot, amely 
lehetővé teszi a ma is jól ismert 
funkciók használatát: fogadás, kül-
dés, válasz, továbbítás.

1973
Létrejön az első nemzetközi kap-
csolat az ARPANET-tel: sikerül elérni 
a norvég Norsaron keresztül a 
University College of Londont.

1976
Erzsébet angol kiránynő elküldi az 
első e-mailt a Royal Signals and Ra-
dar Establishment (RSRE) malverni 
központjából.

1979

Kevin MacKenzie április 12-én egy 
hírcsoport e-mailben javasolja, 
hogy a levelezésben használják a 
hangulatot kifejező jelezéseket. Az 
úgynevezett emoticonok – például 
ez :) vagy :( ez – ettől kezdve szélse-
besen terjednek.

1982

A DCA és az ARPA befejezi a 
Transmission Control Protocol (TCP), 
valamint az Internet Protocol (IP) 
egy rendszerben való egyesítését, s 
létrejön a TCP\IP szabvány.

1983

A University of Wisconsinon kifejlesz-
tik a name servert, így a felhasználó-
nak nem kell többé tudnia a pontos 
elérési útvonalat, ha egy másik 
rendszerhez kíván csatlakozni, elég, 
ha a böngészőprogramba beírják az 
elérni kívánt weboldal nevét.

1985

A Symbolic.com március 15-én a 
világon elsőként bejegyzett domain 
lesz. Az elsők között jegyezték 
még be a következőket cmu.edu, 
purdue.edu, rice.edu, berkley.edu, 
ucla.edu, rutgers.edu, bbn.com, 
mit.edu, think.com, css.gov, 
mitre.org.uk.

1987
Kapcsolatot hoznak létre Német-
ország és Kína között. Az első kínai 
e-mailt szeptember 20-án adják fel.

1988
Jarkko Oikarinen kifejleszti az Inter-
net Relay Chatet (IRC). 

1989
A hostok, a weboldalakat tároló szá-
mítógépek száma átlépi a 100 ezret. 

1990
Az ARPANET befejezi tevékenységét.
Visszavonhatatlanul beköszönt 
az online korszak, amikor a 
world.std.com bejelenti a világ első 
előfi zethető betárcsázásos (dial-up) 
internetszolgáltatását.
A világ első távvezérelt számítógépe 
felkapcsolódik a hálózatra.

1991
Paul Lindner és Mark P. McCahill 
jóvoltából megszületik a Gopher, 
a világ első keresőrendszere a há-
lózaton.
Tim Berners-Lee vezetésével a 
CERN bejelenti a World Wide Webet 
(www).
Az NSFNET-en keresztül hazánk 
csatlakozik az internethez.

1992
A hostok száma eléri az egymilliót.
Jean Armour Polly leírja a kifejezést: 
Szörfözni az interneten.

1993

A Fehérház felkapcsolódik a hálózat-
ra: http://www.whitehouse.gov
Az elnök e-mail címe: 
president@whitehouse.gov
Az ENSZ ugyancsak a hálózathoz 
kapcsolódik: http://www.un.org 
A Mosaic kereső forradalmasítja az 
internethasználatot.
Megszólalnak az első internetrá-
diók.
Az internet forgalma egy év alatt 
341 634 százalékkal nő.

1994

Arizonában a Canter & Siegel cég 
kiküldi az első kereskedelmi spam-
et, amikor egy lottószolgáltatást 
reklámoz e-mail-en keresztül.
Már lehet online pizzát rendelni a 
Pizza Huttól.
Megnyílik az első tisztán virtuális bank.
Közzéteszik az első banner hirdeté-
seket a hotwired.com honlapján. Az 
egyik a Zima nevű üdítőitalt, a másik 
az AT&T szolgáltatásait hirdette.
A top 10 domains a hostok száma 
szerint: com, edu, uk, gov, de, ca, 
mil, au, org, net.

1995

A Sun május 23-án bejelenti a 
JAVA-t.
A RealAudio előáll az úgynevezett 
audio streaming technológiával, 
amely lehetővé teszi a hálózaton va-
lós időben hallható audioanyagok 
közzétételét.
Tőzsdére megy a Netscape és töme-
gek indulnak utána.
A Vatikán is felkapcsolódik a világ-
hálóra: http://www.vatican.va

1997

Kitör és hosszú évekig folyik majd a 
böngészőháború, amelynek két fő 
harcosa a Netscape és a Microsoft.

1998

A web méretét az első negyedév 
végén 275 és 320 millió oldal közé 
teszik.
A postai elektronikus pecsét való-
sággá válik.
Olyan kifejezések és technológiák 
jelennek meg, mint az e-commerce, 
az e-auction vagy a portál.

1999
Egy amerikai bíróság kimondja, 
hogy a domain nevek a kereskedel-
mi védjegyekhez hasonlóan valósá-
gos vagyont jelentenek.
Megkezdődik az MP3 forradalom.

2000
Megjelenik az ASP (Application 
Service Provider – internetes tech-
nológiai szolgáltató) fogalma, s 
mindent elsöprően az érdeklődés 
középpontjába kerül a Napster ze-
nei fájlcserélő és vele a peer to peer 
technológia.

2001
A VeriSign bejelentés szerint a jövő-
ben mindenki a nemzeti nyelvnek 
megfelelő módon írhatja le domain 
nevét.

2003
A blog lesz a sláger, azaz egyre 
többen írnak nyilvános internetes 
naplót.
A levélforgalomban a spam meny-
nyisége felülmúlja a legális külde-
ményekét.
A férgek, vírusok és más elektronikus 
kártevők elárasztották az internetet, 
a számítógép-felhasználókat ke-
mény védekezésre kényszerítve.
Az iraki háború fejleményei miatt 
elszaporodnak az interneten a ter-
rorista-site-ok.

2004
Széles körben elterjednek a fájlcse-
rélő rendszerek fi zetős és így legális 
változatai.

A digitális fotózás forradalma az 
interneten is jelentős változásokat 
hoz: a tároláshoz, a feldolgozáshoz 
és a tartalom szétosztásához min-
den segítség elérhető a hálózaton.

Folytatódik a Google által 
kiváltott keresőforradalom: az új 
szolgáltatásokkal a csatlakozó 
weboldalak kereskedelmileg hasz-
nosítható információkat nyerhetnek 
látogatóikról.

A hostok száma megközelíti a 
300 milliót.

És mi történt az elmúlt két-há-
rom évben? Csupán annyi, hogy az 
internet bevonult a vajdasági embe-
rek otthonába is, méghozzá széles 
sávon (WiFi, ADSL, kábelinternet). 
Mert igazán csak így van értelme, 
csak így használhatjuk ki valódi elő-
nyeit. Hiszen az interneten minden 
megtalálható – meg mindennek az 
ellenkezője is…

M.Z.

A Szputnyiktól a spamig
Az internet rövid története
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Prága (csehül: Praha) a Cseh Köztársaság 
fővárosa, egyben legnagyobb települése. 
A város a Moldva (Vltava) két partján fek-

szik, Közép-Csehországban. Prága a világ egyik 
legszebb városa, gyakran hívják „Száztornyú 
Prágának”, „Arany Prágának” , vagy egyszerűen 
a városok királynőjének. Prága történelmi köz-
pontját az UNESCO 1992-ben a világörökség 
részének nyilvánította.

Prága alapításáról több legenda is kering, 
egyik szerint Libuše fejedelemasszony a 
Vyšehrad tetejéről lenézve egy várost látott, 
melynek ragyogása elhomályosította a legra-
gyogóbb csillagokat is. A legenda akár igaz, akár 
nem, Prágáról az első írásos emlékeket uralko-
dása idejéből, a 9. századból találunk. A város 
hamarosan a Cseh Királyság központja lett, s az 
egyik legfontosabb kereskedelmi központ Euró-
pában, ahova a kontinens minden tájáról érkez-
tek a kereskedők. Ekkor jelentek meg Prágában 
a város későbbi életében igen fontos szerepet 
játszó zsidó csoportok is. Az első említés róluk 
Ibrahim ibn Ya’qub zsidó kereskedőtől és uta-
zótól származik 965-ből. A város mindemellett 
– vagy mindennek köszönhetően – a vallási élet 
központja is lett, 973-ban püspökséget alapítot-
tak Prágában.

Vyšehrad szerepe később fokozatosan el-
halványodott, helyét szintén a 9. században a 
Bořivoj fejedelem által alapított Hradzsin vette 
át. A város középkori arculatának kialakítása 
egyetlen uralkodónak köszönhető, IV. Károlynak, 
aki 1346-tól kezdve egyszerre volt cseh király és 
német-római császár. Kora egyik legműveltebb 
uralkodójaként, a párizsi egyetem diákjaként 
Prága szellemi központtá való kiépítését tűzte 
ki célul: 1348-ban létrehozta Közép-Európa első 
egyetemét. A város uralkodása alatt a Német-
római Birodalom fővárosává vált, vallási központ 
lett, népessége és területe fokozatosan nőtt. Új 
negyed jött létre az Óvároson túl (a mai Nové 
Město), s a Petřín oldala is folyamatosan beépült. 
A település Európa harmadik legnagyobb vá-
rosává vált.

IV. Károly halálának évében, 1378-ban 
történt meg a nagy egyházszakadás. Az ebből 
fakadó viták fokozták az egyház és a hívők közti 
feszültséget. John Wycliff e angol teológus tanait 
Károly leánya, Anna hozta magával az országba, 
aki 1382-ben II. Richárd angol király felesége lett. 
Az új nézeteket Husz János, a prágai egyetem 
tanára és az újonnan alapított Betlehem-kápol-
na prédikátora is osztotta, és 1402-től kezdve 
folyamatosan terjesztette igéit, mely szerint az 
egyháznak vissza kell térnie a keresztény alap-
tanításokhoz és értékekhez, szét kell osztania 
a felgyülemlett vagyont és vissza kell adnia a 
Szentírás eredeti szövegét megillető tiszteletet. 
Az egyre erősödő ellentét hatására a prédikátort 
az egyház kiközösítette.

Később, a Habsburg uralom alatt Prága ismét 
visszanyerte régi fényét, II. Rudolf és II. Mátyás itt 
rendezte be uralkodói székhelyét. Az uralkodók 

művészetpártolásának köszönhetően a tudomá-
nyos és művészeti élet virágzott, itt dolgozott 
Kepler és Tycho Brahe, és a festő Arcimboldo 
is. A város a kor legdivatosabb építészeinek 
tervei alapján fejlődött, s a még I. Ferdinándnak 
köszönhetően behívott jezsuiták révén a vallási 

élet is pezsgett. A fejlődés a gazdasági életre is 
kihatott, spanyol, olasz kereskedők költöztek a 
városba, fi nanszírozva az építkezéseket, maguk-
kal vonva a város népességének növekedését – a 
népesség 1771-re elérte a 80 000-t. A városban 
a gazdasági életen túl a művészeti is virágzott, 
játszott itt Haydn, és Beethoven, Mozart pedig 
többször visszatért Prágába, itt alkotva meg 
operáinak egy részét.

1784-ben II. József az addig önálló négy város-
részt (Óváros, Újváros, Kisoldal, Hradzsin) egy egy-
séggé tette, melyhez 1850-ben Josefovót, a zsidó 
negyedet is hozzácsatolták, közigazgatásilag is 
megalkotva ezzel a mai Prágát. Az ipari forrada-
lom Prágára is jelentős hatással volt, sorra tárták 
fel környékén a szénbányákat, építették a vasgyá-
rakat. Karlín, az 1817-ben alapított prágai ipari 
előváros húsz évvel később már 100 000 lakosú 
volt. Az első vasútvonal 1842-ben épült meg.

A 18–19. század fordulóján az általános 
elnémetesedésre nyílt elégedetlenséggel vála-
szoltak a csehek. A városban ekkor csak minden 
harmadik ember volt cseh nemzetiségű, s a 
meghatározó pozíciókban kivétel nélkül néme-
tek ültek, az utcák német neveket viseltek. Ennek 
hatására 1848-ban, a tavaszi forradalmak idején 
Prágában is lázadás tört ki. Júniusban összeült a 
városban a szláv kongresszus, mely az utcára szó-
lította a cseheket. Az Ausztria-ellenes tüntetést 
Windischgrätz tábornok leverette, de a nemzeti 
öntudat a század második felében folyamatosan 
nőtt. 1881-ben megnyílt a Prágai Nemzeti Szín-
ház, 1893-ban pedig a Nemzeti Múzeum.

Ma Prága Európa talán legszebb városa. 
Párizs, Madrid, Róma – mind nagyon szép, de 
Prága mindez egyben. Az ember el se hinné, 
hogy itt, szinte a szomszédságban ennyi szépség 
halmozódhat föl egyetlen városban. Igaz, Prága 
épületei (nem úgy a lakossága) megúszták az 
első és a második világháborút is, se bombá-
zás, se ostrom, se rombolás nem érte az „Arany 
Prágát”. Biztosan ez is hozzájárul ahhoz, hogy 
mindenkinek, aki teheti, ajánljuk: látogasson el 
Prágába, élje át személyesen a cseh főváros báját 
és varázslatos hangulatát.

Ottjártunkkor éppen húsvétra készült a vá-
ros, ami még egy különleges, alkalmi hangulatot 
kölcsönzött utcáinak, tereinek, boltjainak…

L. G.

IV. Károly fél Európa ura volt hatalmának 
csúcsán

történt meg a nagy egyházszakadás. Az ebből 
fakadó viták fokozták az egyház és a hívők közti 

Smetana szobra a Károly-híd előtt, a háttérben a Hradzsin a székesegyházzal

Prága

Libuše tornya a Károly-híd kisoldali végén

rendezte be uralkodói székhelyét. Az uralkodók 
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Ha sok gyümölcsöt eszel, kíméled az ízületeidet. Kutatások bebizonyítot-
ták, ha mindennap fogyasztunk gyümölcsöt, zöldségeket, és a medi-

terrán népek szokásaihoz hasonlóan sok-sok olívabogyót, olívaolajat, halat, 
de minimális mennyiségű húst eszünk, akkor időskorban kisebb az esély az 
ízületi gyulladások kialakulására, három hónap múltán pedig javul a fi zikai 
teherbíró képességünk.

A hagyományos öltözködést kedvelő urak 
frakkhoz, szmokinghoz szinte mindig 

csokornyakkendőt kötnek fel ma is. Nappali 
öltönyhöz, sportzakóhoz viszont az angol 
teakirály, Lipton hordott elsőnek csokornyak-
kendőt, ezért aztán az ilyen csokornyakkendőt 
sokáig Lipton-nyakkendőnek is nevezték. A 
hippiknek a 60-as években nyáron még ing 
sem kellett a csokornyakkendőhöz. Felhúztak 
egy farmert vagy egy sortot, a fejükbe csaptak 
egy cilindert, a meztelenül maradt felsőtestük 
fölé meg csokornyakkendőt kötöttek, általában 

feketét. Tény, hogy ez nem volt valami elegáns 
öltözék, de hát a hippik nem is törekedtek ele-
ganciára, csupán arra, hogy felfi gyeljenek rájuk. 
Végül, mint oly sok bohókás ötlet, az ing nélküli 
nyakkendő is megragadt a módiban. A közel-
múltban a lányok hordtak fekete csokornyak-
kendőt a dekoltált koktélruhához a meztelen 
nyakukban. Ami nemcsak feltűnőbb a szokásos 
nyakéknél, de jóval olcsóbb is. A miniszoknya 
és a forrónadrág hazájává lett, egykoron oly 
konzervatív Angliában héhány éve óriáspille 
lett a fi úk számára csokornyakkendőben a 

divat. Hatalmas pöttyökkel mintázott anyag-
ból készült, de akkora volt a szárnya, hogy aki 
hordta, majd’ elröpült. De hát mikor röpüljön 
az ember, akár nyakkendőszárnyon, ha nem 
tini korában? Hasonló módon repülni úgysem 
lehet soká, mert maga a fi atalság is elszáll.

(T–z)

A citrom a legősibb szépítőszerek közé tartozik. 
Felhasználása sokoldalú: haj- és testápoló krémek, 
arckezelések elengedhetetlen alapanyaga. Illóolaját az 
aromaterápiák sem nélkülözik.

Citromos hajöblítés

Elsősorban a szőkéknek ajánljuk. Hajmosás után tö-
röljük meg hajunkat, és 1/2–1 citrom levét masszírozzuk 
rá egyenletesen a hajszálakra. 30 percig hagyjuk hatni, 
majd öblítsük le. Rendszeres használatával a haj szép, 
aranysárgás fényűvé válik. Zsíros hajról a citromlevet 
nem kell lemosni, és hajfi xáló alkalmazása is felesleges.

Citromos bőrradír

Magas savtartalma miatt használható a citrom a 
bőrfelület radírozására is. A könyök, a térd, a sarok érdes 
felületei gyönyörűvé, bársonyossá válnak. 2 evőkanál 
mézzel keverjünk össze egy evőkanál citromlevet, és 
gyengén melegítsük fel. Hűtsük ki, és kenjük fel a kérdé-
ses bőrfelületre. 20 perc múlva mossuk le. Könyökünket 
bedörzsölhetjük a citrom héjával is.

Zsíros bőrre

A citromnak erős pórusösszehúzó hatása van. Meg-
előzi a mitesszerek és kisebb pattanások kialakulását. 
30 ml citromlevet összekeverünk 30 g mézzel és 200 
ml desztillált vízzel, majd beletöltjük egy sötét gyógy-
szertári (más is jó, csak sötét legyen) üvegbe. Reggel és 
este  a bőr megtisztítása után kis darab vattára teszünk 
egy kevés arcvizet, és jól átdörzsöljük vele az arcunkat. 
A citromleves arcvíz tisztít és frissít. A fáradt, sápadt bőr 
is felfrissül tőle.

D–k

Az iskolaév kezdetén vettem magam-
nak egy füzetet. Gyönyörű volt: a 

födele csillogó, a papírja elsőrangú. Az 
első irkalapra felírtam:

ISTEN NEVÉBEN
A padtársam is vásárolt magának egy 

füzetet: szürke borító, közepes minőségű 
papír. Az első oldalára felírta:

MATEMATIKAFÜZET
Feljegyeztük az első leckét a füze-

teinkbe. A másodikat már csak ő. Én 
kihagytam, mert a matek nagyon unal-
mas volt.

A további leckéket hol feljegyeztem, 
hol nem, ahogy épp a kedvem tartotta.

A padtársam rendszeresen feljegy-
zett minden leckét.

Nemsokára már mit sem értettem 
alkalmi feljegyzéseimből. Kihajítottam 
hát a régi füzetet és vettem egy másikat, 

még szebbet, mint az előbbi. Az első 
oldalára gondosan kalligrafált betűkkel 
felírtam:

ISTENNEK NEVÉBEN, IGAZÁN
Kölcsön kértem padtársam füzetét és 

elkezdtem átmásolni belőle a jegyzeteit. 
Amíg ezzel voltam elfoglalva, nem tud-
tam persze követni az új órák anyagát. Ha 
meg az új órák anyagával voltam elfog-
lalva, nem jutott időm a régiek átmásolá-
sára. Így aztán inkább elmentem moziba.

Közelgett az iskolaév vége és a vizs-
gaidőszak, amire persze nem voltam 
felkészülve. Most már valóban radikális 
cselekedetekre volt szükség. Kidobtam 
a régi füzetet megint, vásároltam ismét 
egy újat, a legszebbet, ami csak a bol-
tokban fellelhető volt, s az első oldalára 
felírtam:

ISTENNEK NEVÉBEN, IGAZÁN, HATÁ-
ROZOTTAN ÉS VISSZAVONHATATLANUL

Majd még egyszer elkértem padtár-
samtól a füzetét, de mindjárt el is vesz-
tettem valahol.

Sebaj, úgyis nemsokára itt a vakáció.
Szalai Attila fordítása

A nyakkendő csokra

Citromkúra

Sławomir Mrożek

Irka

Minél 
több 
gyümölcsöt!
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ARANYOKLEVÉL – a budapesti 
KÓTA minősítése szerint kiválóan 

teljesítettek

Énekszólisták és kettősök – A, B és C 
korcsoport:

Tóth Léna és Katona Sára, Thurzó Lajos KK, 
Zenta, felkészítő pedagógus Polgár Márta

Sós Dávid, 5., osztály, József Attila iskola, Újvi-
dék, f. p. Klemm Katalin

Muhi Dániel, 5. osztály, Petőfi  Sándor ME, 
Muzslya, f. p. Rontó Márta

Molnár Csilla, 3. osztály, József Attila iskola, 
Bácskertes, f. p. Dienes Mihály

Antalovics Krisztián, 3. osztály, József Attila 
iskola, Bácskertes, f. p. Dienes Mihály

Fridrik Boglárka, 5. osztály, József Attila iskola, 
Bácskertes, f. p. Dienes Mihály

Petrec Teodóra, 4. osztály, Moša Pijade iskola, 
Torontálvásárhely

Sóti Zsuzsanna, 4. osztály, Aranykapu ME, Ada, 
f. p. Vas Brezovszki Tímea

Varga Dávid és Vaksz Anita, Jókai Mór ME, 
Törökbecse, f. p. Korcsik Anikó

Farkas Karina és Móricz Ildikó, 3. osztály, Ko-
dály Zoltán MMK, Topolya, f. p. Kocsis Zsuzsanna

Palkovity Amanda, 5. osztály, Kodály Zoltán 
MMK, Topolya, f. p. Kocsis Zsuzsanna

Povázsánszki Csilla és Csőke Andrea, Petőfi  
Sándor ME, Kishegyes, f. p. Patyerek Orsolya

Sőregi Anna és Törteli Anna, Thurzó Lajos KK, 
Zenta, f. p. Vas Brezovszki Tímea.

 Hangszerszólisták és kettősök – A, B és C 
korcsoport:

Zelenka Anna és Lukács Sára, Szirmai Károly 
MME, Temerin, f. p. Szabó Annamária és Nagy 
Bence

Kálmán Bence és Csenki Zalán, Szeged–Zenta, 
Mestertanoda, f. p. Lipták Dániel és Fábri Géza

Szabó Annamária, 7. osztály, Szirmai Károly 
MME, Temerin, f. p. Borsi Ferenc

Kovács Éva, 8. osztály, Petőfi  Sándor iskola, 
Magyarcsernye, f. p. Kovács Csilla

Kovács Huba, Petőfi  Sándor MME, Muzslya, f. p. 
Kurunczi Andor.

Kisegyüttesek – alsós, felsős, vegyes 
korcsoport:

Markoláb citerazenekar, Szirmai Károly MME, 
Temerin, f. p. Dévity Valéria és Banjac Krisztina

Motolla együttes, Szirmai Károly MME, 
Temerin, f. p. Szabó Árpád

Esztena együttes, Vadvirág HK, Ada, f. p. Török 
Ádám.

Énekcsoportok – alsós, felsős, vegyes 
korcsoport: 

Aprókák énekcsoport, Petőfi  Sándor ME, 
Muzslya, f. p. Rontó Márta

Pöttöm népdalkórus, Aranykapu ME, Ada, f. p. 
Vas Brezovszki Tímea

Topogós énekcsoport, Népkör MMK, Szabad-
ka, f. p. Kocsis Zsuzsanna

Szajkó énekcsoport, Petőfi  Sándor ME, Kishe-
gyes, f. p. Patyerek Orsolya. 

EZÜSTOKLEVÉL – a KÓTA minősítése 
szerint dicséretes teljesítményt 

nyújtottak

Énekszólisták és kettősök – A, B és C 
korcsoport:

Kiss Gergely, 2. osztály, Petőfi  Sándor ME, 
Budiszava, f. p. Pongó Lajos

Szabó Zsuzsanna, óvodás, Temerin
Török Noémi, 3. osztály, Feketics ME, 

Bácsfeketehegy, f. p. Pál Eszter

Szűcs Orsolya, 5. osztály, J. J. Zmaj iskola, 
Magyarkanizsa, f. p. Kávai Anna

Hajdú Sára, 4. osztály, Sonja Marinkovć iskola, 
Újvidék, f. p. Klemm Katalin

Süveg Teodóra, 5. osztály, Petőfi  Sándor ME, 
Muzslya, f. p. Rontó Márta

Kurucz Adrianna, 5. osztály, József Attila iskola, 
Bácskertes, f. p. Dienes Mihály

Tóth László, 5. osztály, József Attila ME, 
Torontálvásárhely

Szerda Ákos, 4. osztály, Petőfi  Sándor MKK, 
Óbecse, f. p. Kisimre Szerda Anna

Mikovity Ágnes, 8. osztály, Miroslav Antić isko-
la, Palics, f. p. Szöllőssy Vágó Veronika

Kanyó Fruzsina és Mácsai Kristóf, 7. osztály, 
Tisza Néptáncegyesület, Magyarkanizsa, f. p. Tóth 
Katalin

Rákos Emese, Magyarkanizsa, f. p. Szalay 
Erzsébet.

Hangszerszólisták és kettősök – A, B és C 
korcsoport:

Kiss Noémi és Mag Konrád, óvodások, Arany 
János MME,Szenttamás, f. p. Fehér Emánuella

Nagy Bence, 5. osztály, Szirmai Károly MME, 
Temerin, f. p. Borsi Ferenc

Kovács Csaba, Petőfi  Sándor MME, Muzslya, f. 
p. Kurunczi Andor

Kálmán Dóra, 4. osztály, Szirmai Károly MME, 
Temerin, f. p. Devity Valéria

Búzavirág citerakettős, Petőfi  Sándor ME, 
Oromhegyes, f. p. Koncz Lázár

Dobroszávlyevity Tea és Fodor Zalán, 7. 
osztály, Arany János MME, Szenttamás, f. p. Fehér 
Emánuella

Cseszák Zsombor, Petőfi  Sándor iskola, Óbecse, 
f. p. Cseszák Balázs

Rúzsa Krisztina, 7. osztály, Petőfi  Sándor iskola, 
Magyarcsernye, f. p. Kovács Csilla.

Kisegyüttesek – alsós, felsős, vegyes 
korcsoport:

Szirmai Károly MME furulyacsoportja, 
Temerin, f. p. Szabó Annamária és Nagy Bence

Mákvirág  citeracsoport, Nemesmilitics, f. p. 
Szabó János

Szekercés együttes, Thurzó Lajos KK, Zenta, f. 
p. Vas Endre

Arany János MME citeracsoportja, Szentta-
más, f. p. Fehér Emánuella

Pöngető citerazenekar, Petőfi  Sándor ME, 
Muzslya, f. p. Lingli Mónika

Búzavirág Hagyományápoló Egyesület, 
Magyarittabé, f. p. Fülöp Zsolt és Borsos Beáta

Arany János MME citeracsoportja, Szentta-
más, f. p. Fehér Emánuella. 

Énekcsoportok – alsós, felsős, vegyes 
korcsoport:

Fülemüle énekcsoport, Fehér akác ME, 
Tóthfalu, f. p. Bálint Klára

Csicsergő énekcsoport, Jókai Mór ME, Török-
becse, f. p. Korcsik Anikó

Szederice énekcsoport, Samu Mihály iskola, 
Óbecse, f. p. Bartusz Valéria és Kisimre Szerda Anna

Tulipán énekcsoport, Dózsa György iskola és 
József Attila ME, Gunaras, f. p. Kisimre Szerda Anna

Pacsirta énekcsoport, Dózsa György iskola és 
József Attila ME, Gunaras, f. p. Kisimre Szerda Anna

Arany János MME énekcsoportja, Szenttamás, 
f. p. Fehér Emánuella.

BRONZOKLEVÉL

Énekszólisták és kettősök – A, B és C 
korcsoport:

Borsos Dóra, 5. osztály, Kis Ferenc iskola, 
Telecska, f. p. Pesut Andrea

Marásek Edina, 3. osztály, József Attila iskola, 
Kupuszina, f. p. Dienes Mihály

Hompót Izabella, 3. osztály, Torontálvásárhely, 
f. p. Kovács József

Zsemlye Zsanetta, 5. osztály, Arany János MME, 
Szenttamás, f. p. Fehér Emánuella

Szerda Zsófi , 5. osztály, Petőfi  Sándor MKK, 
Óbecse, f. p. Kisimre Szerda Anna,  

Mucsi Valentina és Molnár Enikő, Péterréve, f. 
p. Muhi Tímea és Ferencz Katalin

Lódi Csilla és Török Csenge, Feketics ME, 
Bácsfeketehegy, f. p. Pál Eszter

Tóth Tímea és Rácz Renáta, 8. osztály, MMK, 
Torontálvásárhely,  f. p. Szabados Elvira

Jevremov Adrianna és Fejes Szilvia, 6. osztály, 
Petőfi  ME, Nagybecskerek, f. p. Fehér Valéria.

Hangszerszólisták és kettősök – A, B és C 
korcsoport:

Szabó Tamara, 5. osztály, Dózsa György MMK, 
Bajmok, f. p. Zsadányi Bálint

Balázs Viktor és Barta Krisztián, 5. osztály, Dó-
zsa György MMK, Bajmok, f. p. Zsadányi Bálint

Ónodi Tamás, 6. osztály, Pacsér ME, Pacsér, f. p. 
Zsadányi Bálint. 

Kisegyüttesek – alsós, felsős, vegyes 
korcsoport:

Aranyalma együttes, Aranykapu ME, Ada, f. p. 
Vas Endre

Tisza Néptáncegyesület vonós együttese, 
Magyarkanizsa, f. p. Szabó Árpád

Énekcsoportok – alsós, felsős, vegyes 
korcsoport:

Bogárkák énekcsoport, Péterréve, f. p. Muhi 
Tímea és Ferencz Katalin

Bóbita gyermekcsoport, Petőfi  Sándor iskola, 
Óbecse, f. p. Cseszák Balázs

Füzike énekcsoport, Vadvirág HK, Ada, f. p. 
Varga Imola

Szélrózsa csoport, Petőfi  Sándor ME, 
Nagybecskerek, f. p. Fehér Valéria

Iglice énekcsoport, Samu Mihály iskola, 
Óbecse, f. p. Bartusz Valéria és Kisimre Szerda Anna

Aprócskák énekcsoport, Péterréve, f. p. 
Ferencz Katalin

Tisza Néptáncegyesület énekcsoportja, 
Magyarkanizsa, f. p. Tóth Katalin

Felsőhegyi énekcsoport, f. p. Csonti Melinda.

Szólj, síp, szólj! 2007 – dijazottak

la, Palics, f. p. Szöllőssy Vágó Veronika
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Ismered 
önmagad?

A válaszok jelentése
1.

a) Mindig a középpontban szeretsz lenni.
b) Szívesen meghallgatod az embereket, és szeretsz 

beszélgetni.
c) Gyakran helyezed mások érdekeit előbbre a sajátod-

nál.

2.

a) Egy kicsit talán maradi a gondolkodásod.
b) Vannak ötleteid, de egyben a jól bevált dolgokhoz is 

ragaszkodsz.
c) Mindig vannak új, előrehaladó ötleteid.

3. .

... egy hűséges jó barát.

4.

.... az a személy, akihez érzelmileg gyengéd szálak fűz-
nek.

5.

a) A szerelem körülötted ólálkodik.
b) Mostanában nem sok esélyed van a szerelemre. 

6.

a) Gyakorlatias személy vagy. 
b) Romantikus beállítottságú vagy.

7.

A hozzád hű barátok száma...

8. 

a) Boldog élet vár rád, néha hullámvölgyekkel tarkítva.
b) Kiszámítható és biztos élet elé nézel.
c) Pesszimista vagy.

9. 

a) Nagyon romantikus alkat vagy.
b) Védelmező természeted van, akinek mindig van egy jó, 

vigasztaló szava mindenkihez.
c) Tiszta lelkű és őszinte vagy.
d) Te mindig tudod, mit akarsz.

1. Melyik a kedvenc állatod?
a) Macska
b) Madár
c) Kutya

2. Melyik a kedvenc színed?
a) Rózsaszín
b) Fehér 
c) Fekete

3. Írd le egy veled azonos nemű személy nevét!

4. Írd le egy veled ellentétes személy nevét!

5. Melyiket szereted jobban?
a) A hegyeket.
b) A tengerpartot.

6. Melyiket szereted jobban?
a) A korán kelést.
b) A későn fekvést.

7. Írj egy számot!

8. Melyiket szereted?
a) Vörös rózsa
b) Dísznövény
c) Műanyag virág

9. Melyik a kedvenc évszakod?
a) Nyár
b) Tavasz
c) Tél
d) Ősz

Ha a válasz nem, 
akkor itt az alkalom, 

hogy az őszinte 
válaszokkal közelebb 
kerülj magadhoz. Ha a 

válasz igen, akkor is azt 
ajánljuk, hogy töltsd ki 

a tesztet, lehet, hogy 
meglepetés ér.
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„Kedves Bori Mária!
Én egy tizenöt éves lány vagyok. Azért jelent-

kezem, mert azt hiszem, hogy velem valami 
nincs rendben. Félek, hogy bedilizek. Az a 
problémám, hogy egyik nap vidám vagyok, 
a másik nap pedig legszívesebben agyonver-
ném a világot, azonnal elkezdek kiabálni, ha 

szól hozzám valaki. Vagy éppen rám tör a szo-
morúság, hogy úgy érzem, hogy szinte fáj. Ha 

meghallok valamilyen szomorú zenét, elkezdek 
bőgni, és nem tudom abbahagyni. Az is megtörtént 

már, hogy szörnyűségekre gondolok, hogy meghalok, hogy na-
gyon beteg vagyok, és sokszor úgy érzem, hogy engem senki sem 
szeret, hogy ronda vagyok, mint a bűn, sose lesz fi úm... Nem ér-
tem, mi van velem. Néha megijedek saját magamtól. Mit tegyek? 
Nem szeretnék orvoshoz menni. Kérem, segítsen!

Lilu”
Válasz:

Kedves Lilu!
Ha hiszed, ha nem, szinte nincs olyan ember, aki ne érezte 

volna magát hasonlóan, mint te, csak mindenki más-más in-
tenzitással éli meg ezeket a jelenségeket. Mondhatjuk, hogy ez 
a serdülőkori változásoknak is a része, és nagyjából a serdülő 
szervezetében zajló hormonális változások rovására írható. Fon-
tos, hogy ne ess kétségbe! Ahhoz, hogy megakadályozd, hogy 
elöntsenek a félelmetes gondolatok, aktívnak, tevékenynek kell 
lenned. Hogyan?

Úgy, hogy amikor elfog a szomorúság, keress valami vidám 
zenét. Hívd fel azt a nagyon vidám természetű barátnődet, akivel 
jókat szoktatok együtt nevetni, vegyetek ki egy jó komédiát a fi lm-
kölcsönzőből, beszélgessetek, nevetgéljetek. Ne feledkezz meg a 
vidám könyvek gyógyító hatásáról se! A természetben  tett séta, 
mozgás is segít abban, hogy jobban érezd magad a saját bőröd-
ben. Szellőztesd ki magad! Rendszeresen sportolj, mert a mozgás 
hatására boldogsághormonok képződnek a szervezetünkben, és 
jobban érezzük magunkat utána. A szüleidet se hagyd ki, beszélj 
nekik a rossz hangulataidról. Ha mindketten nem is,  egyikük biz-
tosan meg fog érteni. Ha mindez, amit felsoroltunk, nem segít, 
továbbra is rád-rád tör a búskomorság, akkor forduljatok szakpszi-
chológushoz, pszichiáterhez. De ha nem feledkezel meg arról sem, 
hogy többet mosolyogj, észre fogod venni, hogy a körülötted lévő 
világ visszamosolyog rád.

„Kedves Bizalmas sorok!
Tizenöt éves vagyok, és nagyon boldogtalan! 

Nem tudom, mit tegyek. A fi úm, akibe na-
gyon szerelemes vagyok, már másodszor 
csalt meg. Amikor először megtörtént, 
megbocsátottam neki, mert sírt és bizony-
gatta, hogy azért történt meg a dolog, 

mert részeg volt. Most újra megtörtént! 
Ő két évvel idősebb nálam. A barátnőim 

azt mondják, hogy felejtsem el, nem érdemli 
meg a könnyeimet. Megpróbáltam, de nem 

megy, állandóan rá gondolok. Úgy érzem, ha látnám, mindent 
elfelejtenék. Kérlek, segíts! Mit tegyek?

Boldogtalan”

Válasz:
Kedves Boldogtalan!
Nagyon is egyezem a barátnőiddel. Felejtsd el! Gondolj az ön-

becsületedre! Ez a fi ú nem becsül meg téged, és ezért kell jégre 
tenni. Ha mindent újrakezdesz vele, akkor te önmagadat sem be-
csülöd meg. Tudom, hogy szenvedsz, hisz nincs szakítás fájdalom 
és szenvedés nélkül. Sírj, legyél rosszkedvű, gyötörd a barátaidat a 
siránkozásoddal, de a fi útól tartsd magad távol! Hogy könnyebben 
feledésbe merüljön, tornázz, sétálj a barátnőiddel. És meglátod, 
nemsokára azt kérdezed majd magadtól, hogy ki is volt az a fi ú.

„Kedves Bizalmas!
Már egy ideje szerelmes vagyok egy fi úba. 

A tesóm barátja, de én is ismerem. Idősebb 
nálam két évvel, és én nagyon szeretem! A 
gond az, hogy nem tudom, mit érez irántam. 
Elkérte már a mobilszámomat és csapta 
nekem a szelet, de mindez ugratásnak tűnt. 

Minden barátja úgy fogta fel a dolgot. Kérlek, 
segíts, hogyan legyen az enyém!?

Michelle”
Válasz:

Kedves Michelle!
Nincs más hátra, neked is hasonlóan kell viselkedned. Próbál-

kozz azzal, hogy állandóan a közelében légy (amikor ez lehetséges), 
de tegyél úgy, mintha nem érdekelne. Ha küld SMS-t, feltétlenül 
válaszolj neki, csak ne azonnal, hanem mondjuk úgy fél óra múlva. 
Ha személyesen fordul hozzád, nézz a szemébe és mosolyogj, ez 
is általában beválik. Reméljük, hogy ez a „hideg-meleg” stratégia 
eredményes lesz, hisz elgondolkodhat arról, mit is akar tőled. Ha 
konkrét lépést tesz, nyert ügyed van!

„Kedves Bizalmas sorok!
Én is jelentkezem a gondom miatt, az pedig a 

barátnőm. Elmondtam neki, hogy szerelmes 
vagyok egy fi úba a szomszéd osztályból. 
Miután rémesen összevesztünk, azt csinálta, 
hogy mindenkinek elmesélte, szerelemes 
vagyok D-be. Így az én titkomat már majd-

nem az egész iskola tudja! Szörnyen hülyén 
érzem magam. Különösen azért, mert D-nek 

már van csaja. Különben ez nem az első eset 
volt, hogy kibeszélt olyan dolgot, amit nem kellet 

volna, ami köztünk kellett volna, hogy maradjon. Többé nem tu-
dom, hogy hihetek-e neki, mert azóta már kibékültünk. Amikor 
szóvá tettem neki, a dolgot, azt mondta, hogy hagyjam békén, 
egyszerűen kiszaladt a száján. Akkor újra összevesztünk. Most ő 
nem akar velem őszintén beszélgetni. Nem tudom, hogy hihetek-e 
neki. Kérlek, segíts! Mitévő legyek?

Lidi”
Válasz:

Kedves Lidi!
Azt hiszem, hogy veled is megtörtént már, hogy valami, amit 

nem lett volna szabad elmondanod kiszaladt a szádon. Ez emberi 
dolog. Az iskola (de más környezet is) alig várja, hogy valami jó 
kis bonyodalom keletkezzen. A pletykákról ne is beszéljünk! Ha 
ilyen „kiszaladt a számon” dolgok folyamatosan megtörténnek a 
barátnődnél veled kapcsolatosan, nagyon is el kell gondolkodnod 
azon, hogy igaz barátnőről van-e szó. Az igazi barát, barátnő akkor 
is megőrzi a titkot, ha ez nagyon nehéz dolog. Hogy igazi barátnő-e 
valaki, akkor fogod tudni, ha egy pillanatra sem kell arról gondol-
kodnod, hogy elmondhatod-e a titkodat neki vagy sem.

Válaszol: Bori Mária pszichológus

„Kedves Bori Mária!
Én egy tizenöt éves lány vagyok. Azért jelent-

morúság, hogy úgy érzem, hogy szinte fáj. Ha 
meghallok valamilyen szomorú zenét, elkezdek 

„Kedves Bizalmas sorok!
Tizenöt éves vagyok, és nagyon boldogtalan! 

Ő két évvel idősebb nálam. A barátnőim 
azt mondják, hogy felejtsem el, nem érdemli 

meg a könnyeimet. Megpróbáltam, de nem 

„Kedves Bizalmas!
Már egy ideje szerelmes vagyok egy fi úba. 

A tesóm barátja, de én is ismerem. Idősebb 

gond az, hogy nem tudom, mit érez irántam. 

nekem a szelet, de mindez ugratásnak tűnt. 
Minden barátja úgy fogta fel a dolgot. Kérlek, 

segíts, hogyan legyen az enyém!?

„Kedves Bizalmas sorok!
Én is jelentkezem a gondom miatt, az pedig a 

barátnőm. Elmondtam neki, hogy szerelmes 
vagyok egy fi úba a szomszéd osztályból. 

vagyok D-be. Így az én titkomat már majd-
nem az egész iskola tudja! Szörnyen hülyén 

érzem magam. Különösen azért, mert D-nek 
már van csaja. Különben ez nem az első eset 

volt, hogy kibeszélt olyan dolgot, amit nem kellet 



Jó
 P

aj
tá

s
26

Jó
 P

aj
tá

s
27

H
iába, no, elröpült a nyár. De hát az 
örök körforgásban szeptember tá-
ján ez a dolga! Ami belőle megma-

rad, azok az emlékeid. Őrizgeted őket egy 
darabig, aztán az új élmények ereje legyőzi 
a korábbiakat. Így van ez rendjén. Hacsak, 
mint Jancsi esete is bizonyítja, egy különös 
esemény meg nem változtatja az életedet.

Szóval, a Jancsi. Akinek minden ellenál-
lása kevés volt ahhoz, hogy legyőzze szülei 
akaratát: idén nincs tábor, hanem falun, 
Józsi nagypapánál nyaralnak.

– Mit lehet ott csinálni? – nyafogta 
Jancsi.

– Amit a többi gyerek.
Hát szó, ami szó, gyerek, az volt, a kert-

ben pedig kis medence, hinta... és még 
valami, de nem árulom el, mi, nem vágok 
az események elébe.

Egy késő délután Jancsi a nagyapa fa-
ragta csúzlit próbálgatta.

– Vigyázz vele – mondta nagyapa –, kö-
vet ne fogj bele, mert az balesetveszélyes!

Na, több se kellett Jancsinak! Elbújt a 
bokrok mögött, ahonnan az összegyűjtött 
kavicsokkal nyugodtan lövöldözhetett. 
Először csak úgy a semmibe, aztán külön-
féle célpontokra. Almát lőtt vele magának 
a fáról, és boldog volt, hogy ilyen jól meg-
tanult célozni.

Igen ám, de akinek egyszer fegyver 
kerül a kezébe, azon többnyire úrrá lesz 
a vadászszenvedély. És bizony a csúzli, ha 
egyszerű fegyver is, de fegyver. Jancsi már 
reggel azzal ébredt, hogy meg kéne célozni 
a nádtetőn pihengető galambot. Aztán, 
amikor mindenki az ebéd utáni álmát 
aludta, cselekedett. Úgyse fogja megtudni 
senki, gondolta.

Célzott, lőtt. És talált. A galamb végig 
hengerbucskázott a tetőn, ahonnan 
egy tompa puff anással éppen a ház-
ból kilépő nagyapa lábai elé hullott, 
szárnyatörötten.

Nagyapának megvolt az a jó tulajdon-
sága, hogy nem beszélt sokat, helyette 
inkább cselekedett. Mire Jancsi estére 
előkerült,  a sérült galamb a teraszon guny-
nyasztott egy rongyokkal bélelt faládában, 

szárnya annak rendje-módja szerint sínbe 
téve, bekötözve. Nagyapa tudta, mi okozta 
a bajt, de szokása szerint nem szidta Jan-
csit, helyette mondott valami sose hallott, 
nagyon érdekeset:

– Nézd, kisunokám, ennek a galambnak 
a lábán van egy gyűrű, innen lehet tudni, 
hogy postagalamb. Valaha régen az embe-
rek idomított galambokkal üzentek egy-
másnak a távoli tájakra. Leveleket küldtek 
velük, és a galambok bármilyen messziről 
hazataláltak a gazdáikhoz. Ma már posta 
viszi a leveleket, de  ez a szép galambtulaj-
donság azóta is sok ember kedves szórako-
zását szolgálja. Galambdúcokat építenek, 
évekig nevelgetik a galambjaikat, aztán 
versenyeket rendeznek, hogy kiderüljön, 
melyiküké a legügyesebb. 

A vakáció hátralévő heteiben Jancsi a 
törött szárnyú galambot ápolta, magokkal 
etette, friss vízzel itatta. És nekiláttak nagy-
apával egy jó magas fa ágán galambdúcot 
építeni. Eljött az a nap is, amikor levették 
a galamb szárnyára erősített fadarabot. 
A sérült galamb először csak a földtől fél-
méternyire emelkedett fel, majd megint 
próbálkozott, s ekkor már fel tudott szállni 
nagyapa vállára. A harmadik napon elérke-
zettnek látták az időt, hogy a galambdúcba 

helyezzék. De előbb kis levélkét kötöztek a 
lábára, gondolván, hogy a gyűrűs galamb 
előbb-utóbb visszaszáll eredeti gazdájá-
hoz.

Így is történt. És telt-múlt az idő. Egyszer 
csak mit látnak: Jancsi galambja köröz egy 
darabig a ház fölött, aztán leszáll a neki 
épített dúcra.

– Szaladj, kisunokám, nézd meg, hátha 
levelet is hozott! – szólt nagyapa, és Jancsi 
már szedte is a lábát felfelé a létrán. Ahogy 
nagyapa sejtette, a gazdája üzenetét is 
elhozta:

„Kedves Jancsi! Köszönöm, hogy meg-
gyógyítottad a vezérgalambomat!”  – ennyi 
állt az apró papírtekercsen, amit a galamb 
lábán találtak.

Jancsi elhatározta, hogy hiába múlt 
el a nyár, ettől fogva minden vasárnapját 
nagyapjánál tölti. Kapott néhány másik 
galambot is a dúcba, és vettek egy könyvet, 
amelyikből megtanulhatja, hogyan kell 
bánni a postagalambokkal.

Hát így esett, hogy ennek a nyárnak az 
emléke hosszú időre, talán örök életére 
elkíséri Jancsit.

Vermes Éva
Jaksics Ferenc illusztrációja

Galambkaland
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– A helyzet az, hogy jószántunkból mi, állatok nem szívesen 
cipekedünk, kivéve talán a fészeképítést, de hát az ahhoz szüksé-
ges anyagot rendre hordjuk össze – kelepelte a gólya.

– Azért kivétel is akad! – csapott nagyot farkával a földre a 
hód, hogy magára vonja a fi gyelmet. – Mint tudjátok, a mi gát-
jaink építése komoly csapatmunkát követel, hiszen egy hódvár 
4 méter magas és 600 méter hosszú is lehet. Gondoljátok csak el, 
mennyi kőre, ágra, agyagra és iszapra van ehhez szükség, hogy a 
fatörzsekről, amelyekkel az egész építményt megtámasztjuk ne 
is beszéljek. Ez cipekedés ám a javából! – nézett körül büszkén a 
társaságon a hód.

– A fák ott nőnek a vízparton – akadékoskodott a pézsmapo-
cok, aki mindig irigykedett egy kicsit a hódra.

– Azám, de le is kell azokat dönteni – vicsorította ki hatalmas 
lapátfogait a hód. – Ezzel az éles szerszámmal két perc alatt ki-
vágok egy emberkar vastagságú nyárfát. De ez még semmi, az 
építőanyagot el is kell a gáthoz szállítani.

– Azért rólam se feledkezzetek meg! – szólalt meg szerényen 
az éti csiga. – Már az is szép teljesítmény a részemről, hogy a háza-
mat állandóan a hátamon cipelem, de saját súlyomnak a kétszáz-
szorosát is el bírom húzni. Ahhoz, hogy az ember versenyre keljen 
velem, egy 40 kilós gyereknek 8000 kg-os vasúti kocsit kellene 
maga után vonszolnia.

– Hát igen, a szülői gondoskodás és az éhség nagy úr, meg-
sokszorozza erőnket – recsegett közbe a szarvasbogár. – Az én 
súlyom 14 gramm, és ennek 112-szeresét is el tudom húzni. 

– Láttatok már ágat, morzsát, levéldarabot cipelő hangyát? 
Testsúlyunk sokszorosát emeljük fel mi is – lihegte a hangya, s 
úgy festett hatalmas terhével, mint Atlasz, vállán a földgömbbel.

– Elég nagy már? – kiabált ki egy jókora ganajgömb alól a gala-
csinhajtó bogár. Testénél hússzor nagyobb gombócot görgetett a 
hátsó lábával. Ez lesz a palota, amelyikben felcseperednek majd 
kicsinyei.

Bitay Éva nyomán

A legismertebb babonák közé tartozik, hogy a váratlanul 
kapott pénzt megköpködik, és ezt mondják: Apád, anyád 

ide jöjjön!
A mondás eredete, azaz a pénz megköpködése azt fejezi 

ki, hogy a babonás ember nem elégszik meg azzal, hogy a 
megköpködött pénzdarab majd mindig nála marad, vagy ha 
kiadja is, mint a mesebeli erszény tartalma, majd újra meg újra 

visszatér hozzá, hanem még azt is kívánja, hogy a pénz „anyja, 
apja” is hozzá kerüljön. Annak az elképzelt ősforrásnak akar 
tehát a birtokába jutni, ahonnan minden pénz, minden anyagi 
érték származik. A görög mitológiában a „bőség szaruja” ez az 
ősforrás, a magyar népképzeletben pedig a szerencsének vagy 
a pénznek az anyja.

Hód

Szarvasbogár

Galacsinhajtó bogár

Szólásmagyarázat

Apád, anyád ide jöjjön!

Állatolimpia (2.)
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Skandináv rejtvény (19.)
Mai rejtvényünkben két szólásmondást kell megfejtenetek. Mindkettő egy 

csapadékfajtával kapcsolatos. Az első különösen időszerű mostanában.

Berakós rejtvény

Betűrejtvények

T

É

M

A

SZ

2

1

MÁTKA

VISSZAÉR! PAD KÖZEPE

SOR
BETŰI

A 3. 
SZEMÉLY

NÉVELŐ
A BÉKE 

JELKÉPE DÉL

LL

...-MÓG
ÖRKÉNY 
ISTVÁN 
MŰVE

LOBOGNI 
KEZD

KUTYA, 
SZERBÜL

BÁCSKAI 
VÁROSI
KEVERT

ÁCS

MAJDNEM 
LÁMA

ÉSZAK

KÖRÜL-
BELÜL

50
...-MÁSRA

NEM HIBÁS

SZÁN
VÉGEI

SORVÉG

HANGTALAN 
MÉN

PENGETŐ-
HANGSZER

JELFOGÓ

A KÉSNEK 
VAN

KÉN

SZÖNYEGET 
VER

MEGY

BALKÁNI 
NEMZET

TEMPUS

ÍZELTLÁBÚ

CSOKONAI 
MÚZSÁJA

AJTAYI 
ANDOR

AUSZTRIA

RAVASZ 
ÁLLAT

CÉLTÁBLA

UGYAN!

ITTRIUM

NÉMET 
ELÖLJÁRÓ

LAKAT

MÁLTA

LYUK 
NÉPIESEN
JÖVENDŐ-

MONDÓ

1001

SAJNÁLATOS

CSAPADÉK

ELSZÁGULD

ARA 
BETŰI
VARR

(ÉK. F.)

KÖTŐ-
SZÓ
RÉPA

EGYNEMŰI

1

R – ESZ

2 ROM
Á

3 M
J

4 B
A

5

TÖRÖRÖR

– Nekem kiemelt fi zetésem van. 
– Mióta?
– Amióta...
A választ megtudod, ha berakod a megadott sza-

vakat, betűcsoportokat a rácsba. Egy szót könnyítésül 
beírtunk.

Kétbetűsek: DI, ET, IÓ, KE, NT, RA, SSZ, TP, UN, ZB, ZO.
Hárombetűsek: ALT, EDE, ÉDÓ, LAK, MÁS, NRE, ÜTÉ.
Négybetűsek: ALAP, IKRA, TALP, TÍTR.
Ötbetűsek: ESZES, GÓRAN.
Hatbetűsek: ELADTA, ERESZT, SÓLYOM, SZAPUL.
Hétbetűsek: IKRÁSÍT, MOZGATÓ.
Kilencbetűs: TEKINTETE.
Tizenegy betűs: TANTESTÜLET.
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Berakós rejtvény
– Hát, aki segített elfelejteni Pistát.

Betűrejtvények
1. barátnő, 2. palást, 3. vallat, 4. pórul jár

Anagramma
Kavilló

Körszámtan
A keresett szám 16. A körcikkekben lévő számjegyeket összeadjuk, 

s az összeghez hozzáadunk még 7-et.
Poénkereső

– Na és nyertél?
Betűrejtvények

1. alapige (a LAP-ig E), 2. soros
Mini rejtvény

krémes pite
Lóugrásban

1. cseresznye, 2. hecsedli, 3. citromlé
A 17. skandináv rejtvény helyes megfejtése:

KÖSZÖNÖM, HOGY MINDIG OTT VOLTÁL.
Könyvjutalmat kap:

Nagy Regina, Magyarkanizsa

Kicsi sarok

Anagramma

A 18. szám megfejtései

B O R Ú S
1

2

3

4

N A P O S

A végén kiderül!
A borús időt napossá 

teheted, ha vízszintesen, a 
meghatározások alapján 

olyan szavakat írsz az 
ábrába, amelyek egyetlen 
betűben különböznek a 

fölöttük levőktől.
Meghatározások:

1.  Hordó is, pohár is van 
ilyen.

2. Idős.
3. Kényelmes az ilyen szék.
4. Tányér is van ilyen.

Se eleje, se vége

E L E

D I N

E R E

L T A

Pótold a hiányzó 
betűket elöl és hátul! 
Ha jól csináltad, 
akkor a kiemelt 
oszlopokban egy 
európai főváros neve 
alakul ki.

ZS

SZ

ÉRTEM

PAKOL

SZÁRAD

KÁRÁSZ

NYÁRI

MADÁR

A jobb 
oldalon levő 

szavak betűinek 
átrendezésével 

megkapod 
a szavak 

anagrammáit. 
A kiemelt 

oszlopban 
pedig egy 

európai főváros 
nevének kell 

kialakulni.

Lóugrásban
M K K G E

A É R K E

Z E A L I

M CS T GY O

T Ő R S Ő

A vadászat után az 
egyik vadász feldúltan 
érkezik. 

– Mindenki itt van?
Miután megállapítják, 

hogy senki sem hiányzik, 
így folytatja:

– ....

A poént megtudod, ha 
a lóugrás szabályai szerint 
megfejted a rejtvényt.

Szóláncok
TORNA

– – – – – –
FŰZŐ

GÓLYA

– – – – – –
SZERZŐ

1 2

ÁRU

– – – – – –
AVATÁS

FÉL

– – – – – –
EZRED

3 4

Olyan szót keress, amely mind a felső, mind az alsó szóval új, 
értelmes összetett szót alkot!

1

6 9

8

16

Írd be a számokat 
1-től 16-ig úgy, 
hogy a vízszintes 
sorokban, 
a függőleges 
sorokban, valamint 
a két átló mentén is 
a számok összege 
34 legyen!

Mini számjáték
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Pifu sisakot vásárol
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Kos (III. 21.–IV. 20.)

A türelmednek hirtelen vége szakad, igyekszel 
pontot tenni a már régóta húzódó ügyek végére. 
Eddig ugyanis azt tapasztaltad, hogy újra és újra 
falakba ütközöl. Egyszerűen nem vagy képes 
leküzdeni a rosszindulatú emberek ellenállását. 
Ettől a héttől eredményesen változtatsz taktikát. 
Arra kell vigyáznod, hogy jól válaszd meg a szö-
vetségeseidet. 

Bika (IV. 21.–V. 20.)

A vészjósló híresztelésekkel ellentétben nincs 
igazán félnivalód. Az tény, hogy meg kell küzde-
ned néhány olyan problémával, ami most próbára 
tesz. Ezen a héten nem érdemes semmilyen fon-
tos kérdésben végső döntést hozni. Valószínűleg 
nemcsak mások hibája miatt, hanem saját kapko-
dásodnak, bizonytalanságodnak köszönhetően is 
kínos helyzetbe kerülhetsz.  

Ikrek (V. 21.–VI. 21.)

Jobbnál jobb ötletekkel halmoznak el, ezek kö-
zül egyiket-másikat sikerül is megvalósítanod. Ha 
nem tudsz dönteni abban, hogy mi a fontosabb, 
ne tétovázz, mert egyáltalán nem mindegy, hogy 
kinek a tanácsát fogadod el. Barátaid segítenek 
abban, hogy változtathass jelenlegi, de cseppet 
sem kedvező helyzeteden. 

Rák (VI. 22.–VII. 22.)

Általában véve is segítőkész ember hírében 
állsz. Amit most teszel, az mégis minden képzele-
tet felülmúl. Önzetlenül segítesz valakin, aki pácba 
került. Ez esetben a hálás köszönet sem marad el. 
Azért nem árt arra vigyázni, hogy ne érezd magad 
felelősnek mindenki más ügyes-bajos dolgáért. 
Hiba volna, ha túlzásba vinnéd a jótékonykodást. 
A szerelemben szép napokat ígér ez a tavasz. 

Oroszlán (VII. 23.–VIII. 23.)

Ne várj túl sokat ettől az időszaktól. Ha jól ala-
kulnak a dolgaid, akkor is fennáll annak a veszélye, 
hogy túlhajtod magad. Önbizalmad és energiád 
irigylésre méltó, de tudomásul kell venned, hogy 
bizony nem kimeríthetetlen. Később azonban már 
könnyen lehet, hogy hibázol, ha túlbecsülöd saját 
értékeidet. 

Szűz (VIII. 24.–IX. 23.)

A te csillagod most magasan jár az égen. Ritka 
dolog, hogy valakire minden bolygóállás jó hatás-
sal van. Te ezek közé tartozol, ezért nincs okod 
panaszra. Ellenkezőleg, minden okod megvan a 
dicsekvésre. Még jó, hogy kerülöd a feltűnést, az 
önértékelésen felüli büszkeséget. Valószínű, hogy 
olyan változások is történtek, amelyek kezdetben 
nem nagy örömmel töltenek el. Hamarosan azon-
ban majd rájössz arra, hogy éppen az válik legin-
kább a hasznodra, amitől a legjobban féltél. 

Mérleg (IX. 24.–X. 23.)

 Megmagyarázhatatlan féltékenység kerít most a 
hatalmába, ami nagyon könnyen megkeserítheti az 
életedet. Szinte biztos, hogy ok nélkül bántod szim-
pátiádat. Több mint valószínű, hogy rémeket látsz. 
Ez a végeredménye annak, ha mások véleményét, 
meglátásait, irigykedését a saját életedre vonatkoz-
tatod. Ne arra támaszkodj, amit hallasz, hanem azt 
fogadd el, amit megtapasztalsz.

Skorpió (X. 24.–XI. 22.)

 Megpróbálsz tiszta vizet önteni a pohárba. Szán-
dékaid komolyak és megmásíthatatlanok. Jó volna, ha 
elgondolkodnál azon, hogy ha egyszer mindent átalakí-
tasz, akkor milyen rögös utat kell majd végigjárnod. A 
gyökeres változások helyett, amennyire lehetséges, vá-
laszd inkább a kis lépésekben való megfontolt haladást. 

Nyilas (XI. 23.–XII. 21.)

Ez a hét nem is olyan szeszélyesen kiszámítha-
tatlan. Ragyogó lehetőséget találsz arra, hogy meg-
alapozd a jövődet. Ha új feladatokat vállalsz, számíts 
arra, hogy ennek nemcsak előnyei vannak, hanem 
hamarosan komoly felelősséget is vállalnod kell. A 
május egy új, ígéretes szerelem lehetőségét kínálja. 

Bak (XII. 22.–I. 20.)

Most egyike lehetsz azoknak, akik a különle-
ges bolygóállásokat élvezik. Egyedül a pénzügyi 
sikerekben nem nagyon bízhatsz. Csak személyes 
horoszkópodon múlik, hogy a kínálkozó lehető-
ségek közül melyek jelentenek igazi változást az 
életedben. A szerelem lehetősége is szóba kerülhet, 
mint a boldogság forrása. Tanulmányi eredményeid 
sikerrel záródnak egy időre, sőt még egy hosszabb 
utazás is lehetséges. 

Vízöntő (I. 21.–II. 19.)

Egyelőre aligha tudsz olyan kapcsolatokat kialakí-
tani, amilyenekre vágysz. Jelenleg éppen mindenkivel 
és mindennel elégedetlen vagy. Nem biztos azonban, 
hogy kizárólag másokban kellene keresni a hibát. Ez 
a hét komoly leckéket ad, de talán nem visel meg 
tulzottan. Ne gondolkodj azon, hogy gyökeresen 
megváltoztatod az életedet. A jelenlegi hullámvölgy-
ből hamarabb kikerülsz, mint gondolnád.

Halak (II. 20.–III. 20.)

Mostanában valamiféle megmagyarázhatatlan 
nyugtalanságot érzel. Ha nincs társad, akkor azt 
hiányolod, ha van, akkor pedig feltehetőleg unod. 
Változtatni szeretnél, de nem tudod, hogyan. A ré-
gebbi barátaidat kerülöd, de az új ismeretségektől 
is idegenkedsz. Magad sem tudod, hogy mit akarsz, 
még jó, hogy a szokatlan állapot nem tart sokáig. 
Előbb-utóbb olyan elhatározásra jutsz, hogy a kis 
változások is nagy fordulatot jelentenek. A kellő 
időben majd meg is teszed a döntő lépést. Ezek után 
aztán egyszeriben helyükre kerülnek a dolgok és te 
is visszazökkensz a régi kerékvágásba.
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Adni vagy kapni?

– Gyerekek – kérdezi a tanító néni az 
iskolában –, ki tapasztalta már annak a 
közmondásnak az igazságát, hogy „jobb 
adni, mint kapni”?

Petike jelentkezik.
– Én.
– És hol?
– Az ökölvívóedzésen.

Horgászok

Egy horgász a halastóban fogott pon-
tyok sokaságával dicsekszik társának. Az 
megkérdezi:

– És szerinted mikor érdemes ott hor-
gászni?

– Egy és kettő között.
– Miért pont akkor?
– Mert akkor megy a halőr ebédelni.

Titokban tartja

A rendőrök sétálnak a folyóparton. 
Egyikük megbotlik, és beleesik a vízbe.

– Segítség! Segítség! Nem tudok úszni 
– ordítja torka szakadtából.

A másik rosszallóan csóválja a fejét.
– Én sem, de nem kürtölöm világgá!

Velencében

Egy velencei gondolás ilyen szöveggel 
hirdette ajánlatát: „Meghitt, bensőséges, 
zenés holdfényparti Velence csatornáin! 
Legalább 80 személy részvétele esetén 
fele fuvardíj!”

Uszoda

– Mérnök úr, egy kis baj van az uszo-
dával!

– Talán nincs víz a medencében?
– Víz van benne.
– Talán nincs rendesen kicsempézve?
– De igen, uram.
– Akkor mi a baj?
– Lefolyó nincs!

Feledékeny férj

– Szomszéd úr! Megmondaná, miért 
volt maguknál tegnap az a nagy kiabá-
lás?

– Egy levél miatt.
– Elfelejtette feladni?
– Nem, elfelejtettem megsemmisíteni!

Fehér vonal

Középkorú házaspár első kerékpár-
útjára indul. Mellettük mindkét oldalon 
száguldoznak az autók. Végül a feleség 
megkérdezi:

– Dénes, te biztos vagy abban, hogy ez 
a fehér vonal itt középen a kerékpárút?

Ez már baj!

– Rémes a férjem – panaszkodik egy 
asszony.

– Valahányszor nyaralni akarok menni, 
tudod, mit mond?

– Nem.
– Pontosan ezt!

Lírai történet

– Fekszem hanyatt az ágyamban, és 
gyönyörködöm a csillagok fényeiben. 
És akkor arra gondolok: vajon hová az 
ördögbe tűnt a tető?

Majd megoldja

– Doktor úr, ehetek disznótorost?
– Nem, mert az nagyon nehéz étel.
– Majd két kézzel eszem!

Terv

Két csöves beszélget a parkban. 
– Mondd, haver – kérdi az egyik a 

másikat – te mit tennél, ha nyernél tíz-
milliót?

– Először is minden padra csináltatnék 
párnát!

Okos béka

– Miből látni, hogy a békának sok esze 
van?

– Onnan, hogy amint esni kezd az eső, 
beugrik a vízbe, hogy meg ne ázzon.

 Baleset

A katonakórházban az egyik beteg 
megkérdezi a szobatársától:

– Hát te hogy kerültél ide?
– Karamboloztam – nyögi a kérdezett.
– Talán túl gyorsan hajtottál?
– Dehogyis! Túl alacsonyan repültem.

– Úgy döntöttünk, hogy az idén itthon nyaralunk... – Szerinted mit kiabál apád, Pistike?
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Hűséges eb

Két cowboy pókerezik. Az egyik már 
minden pénzét elveszítette.

– Tudod mit? – kérdi a másikat. – Felte-
szem tétnek a kutyámat.

– Oké, gyönyörű állat. Hűséges leg-
alább?

– Meghiszem azt! Már nyolcszor elkár-
tyáztam, de még mindig visszajött!

Fasírt

– Vigye az ujját a fasírtomról! – ordít a 
vendég a pincérrel.

– Nem kell idegeskednie, nem lettem 
zsíros!

Könyvüzletben

– Hát ebben a nagy könyvesboltban 
egyetlen olyan könyvet sem tartanak, 
amelyikben nincs erőszak, gyilkosság 
meg szex?

– De igen, uram! Ott a telefonkönyv.

Sokáig tart

Egy úr bemegy a fi atal vállalkozó iro-
dájába.

– Kérem, megvárhatom a főnök urat? 
– kérdi a titkárnőt.

– Megvárhatja, de attól tartok, nagyon 
soká fog tartani.

– Miért, hová ment?
– Csődbe.

A csend csodája

Két turista beszélget a kenyai dzsun-
gelben.

– Én azért fi zettem be erre a szafarira, 
mert élvezni szeretném a természet 
csendjét és szépségét – mondja az egyik. 
– Magamba akarom szívni a jó levegőt, 
a nyugalmat, távol akarok lenni a világ 
zajától.

– Egy cipőben járunk – bólogat a 
másik turista. – Az én kisfi am trombitálni 
tanul.

Bérelt hátas

– Mondja, mennyi egy hátasló órán-
kénti kölcsönzési díja? – kérdezi Kovács 
a lovasiskolában.

– Ezer dinár.
– És mikor jár le a kölcsönzési idő: ami-

kor a ló visszatér, vagy amikor már én is 
odabicegek?

Pénzhamisítók

Összejön a pénzhamisító banda. Ki-
találják, hogy 150 dinárost kell gyártani. 
Miután elkészül a bankjegy, kipróbálásra 
leküldik Pistikét a sarki fűszereshez. 
Amikor megjön a gyerek, kérdik tőle, mi 
történt.

– Vettem egy hétdináros csokoládét 
– kezdi Pistike.

– És, és?
– Visszaadtak kettő hetvendinárost 

meg egy háromdinárost.

Izgalmas olvasmány

– Mondja, tudna ajánlani valami na-
gyon izgalmas krimit? – kérdi a vevő a 
könyvesboltban.

– Igen, itt ez az újdonság, nagyon iz-
galmas és fordulatos – emeli le az egyik 
könyvet a polcról az eladó. – Csak az 
utolsó lapon derül ki, hogy a cukorgyáros 
sofőrje a gyilkos.

Csúcsforgalom

Padlizsán a hátsó ajtón száll fel a tö-
mött buszra. Megállás nélkül tolakszik 
előre, és három megálló alatt az első ajtó-
hoz ér. Ekkor azonban szembetalálkozik 
az ellenőrrel, aki rögvest megállítja:

– Kérem a jegyét!
– Milyen jegyet, kérem?! – háborodik 

fel Padlizsán. – Hiszen egész úton gyalo-
goltam!

Kolbász

A szegény csavargó nyer a lottón. Vég-
re egyszer jól akar lakni, ezért bemegy a 
henteshez:

– Kérek szépen egy méter kolbászt!
– De, kérem, a kolbászt kilóra mérik.
– Jó, akkor kérek egy kilométert!

Gondos szülő

– Miért alszik a kisfi ad a szekrény 
tetején?

– Mert a múltkor leesett az ágyról, és 
nem hallottam meg.

– Látod, Pistike, ezek görögkeleti ikonok!
– Igen? És melyikre kell kattintani az egérrel?

– Idenézz, milyen remekül eltüntette a foltot az ingedből az új 
folttisztító!

nem hallottam meg.
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Szülőföld Alap
A határon túl élő magyarok megsegítéséért

Vajdaság AT oktatásügyi,
tájékoztatási, valamint 
kisebbségi titkársága

A Jó Pajtás megjelenését támogatta:

Magyar
Nemzeti

Tanács

Kőketánc
2007. május 19-én, szombaton tartjuk a 11. Kőketánc 
énekes népi játék és néptáncvetélkedőt Óbecsén, a Vá-
rosi Színházban. A résztvevőket egy órával a kezdés előtt 
várjuk a helyszínen. Az első rész délelőtt 9 órakor kezdő-
dik, a második rész a tervek szerint délután 2 órakor kez-
dődne. A zsűri a műsorrészek után értékeli a látottakat. A 
résztvevők a csoportvezetőikkel és a helybeli vezetőkkel 
megtekinthetik Óbecse központjának nevezetességeit. 
Az első részben a következő helységekből érkezők mu-
tatkoznak be:  

1. Nagybecskerek 
2. Óbecse
3. Hajdújárás 
4. Ada 
5. Zenta 
6. Horgos 
7. Csóka 
8. Péterréve 
9. Szenttamás

10. Gunaras
11.  Adorján

Délután 14 órától pedig a következők: 

1. Törökbecse 
2. Kishegyes
3. Szabadka
4. Csantavér
5. Topolya
6. Bácskossuthfalva
7. Újvidék
8. Kúla
9. Temerin

10. Bácsfeketehegy

A résztvevők uzsonnát és üdítőt kapnak. A szerve-
zők, a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete és az 
óbecsei Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör 1000 fellépőt 
várnak.

VMI pályázati
felhívása vers- 

és prózamondók 
részére

A Vajdasági Magyar Iúság 2007. május 19-én 10 órai kezdettel, 
a Felsőoktatási Kollégium Tudósklubjában (Újvidék, Vojvoda 

Mišić u. 1.) vers- és prózamondó vetélkedőt rendez általános és 
középiskolás diákok, főiskolai és egyetemi hallgatók, valamint más 
fiatalok részvételével. A választott költemény vagy széppróza témá-
ja: szülőföld, szeretet, béke. A fellépők csak egy kategóriában vetél-
kedhetnek (vers- és prózamondással). Teljesítményüket háromtagú 
zsűri minősíti. 

Benevezési határidő a vers- és prózamondó vetélkedőre: 2007. 
május 16. A pályázók levélben küldjék el a választott szépirodalmi 
alkotás (vers vagy próza) három fénymásolatát. Tüntessék fel sze-
mélyi adataikat, életkorukat, lakcímüket, telefonszámukat, iskolájuk 
nevét és az osztályt, vagy nevezzék meg azt a felsőfokú intézményt, 
ahol tanulmányaikat végzik. A diákok és fiatalok benevezhetnek 
művelődési egyesület versmondó csoport tagjaként is (ez esetben 
tüntessék fel az egyesület címét, telefonszámát, személyi adataikat, 
valamint a felkészítő pedagógus nevét és elérhetőségét). A szerve-
ző VMI számít a pedagógusok és művelődési egyesületek szakveze-
tőinek a közreműködésére. 

A pályázók a következő telefonszámokon érdeklődhetnek:

064/22-19-756
(Mór Gábor, a VMI újvidéki szervezetének elnöke), vagy: 

063/19-94-811
(Pázsin Annamária, a szervezet alelnöke). 

e-mail: vmi.ujvidek@gmail.com

levélcím:
Vajdasági Magyar Iúság, Vojvode Mišića 1., 21000 Novi Sad

mailto:vmi.ujvidek@gmail.com

