Triglav (Szlovénia)

Kornati (Horvátország)

Hortobágy (Magyarország)

Durmitor (Montenegró)

Shkodrai-tó (Montenegró)

Fruška gora (Szerbia/Vajdaság)

A jövő heti Jó Pajtás
címoldala és posztere

A hét fotója
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an egy nagy-nagy újságom!
Hanem előbb hadd mondjam el az előzményeket.
Talán írtam már, hogy az utóbbi
néhány hét során sok mester járt
nálunk, a házat újítottuk fel. Az egyik
Újvidék közelében levő faluból jöttek
a szobafestők.
Ők is látták azt, amit a többiek:
négy mocsári teknős és két erdei
teknős van az udvarunkban. Egyikük
ekkor azt javasolta, talán jó lenne, ha
sündisznónk is lenne.
– Miért ne! – mondtuk egyszerre
Robi meg én.
Másnap egy kartondobozban
megérkeztek a ház új lakói.
Egy sünifiú és egy sünilány!
Egy ideig azon tanácskoztunk,
mi legyen a nevük. Végül úgy döntöttünk, a fiú Pityu lesz, a lány meg
Bözsi.
Amint kieresztettük őket ideiglenes fogságukból, rögtön elbújtak
egy sűrű, árnyékot adó bokor alján.
Csak este, sötétedéskor bújtak elő, és
elindultak vadászni.
Öreg éjszaka volt már, amikor a
kamrából csörömpölés hallatszott.
Azt hittük, betörő jár a házban. Én
szedtem össze a bátorságom, és egy
vakító zseblámpával felszerelkezve
hátra mentem az udvarba. Mit gondolsz, ki csinálta a lármát?

Hát igen, Pityu meg Bözsi!
Úgy látszik egérszagot éreztek,
és vadászútjuk során mindet feldöntöttek, téli cipők, Robi sílécei, néhány
konzervdoboz hevert szanaszét.
Azóta zárva tartjuk a kamra
ajtaját, ám reggelente látszik, hogy
kapirgálták apró körmeikkel az ajtót.
Mivel a mi udvarunk kicsi, beláttuk: etetni kell őket.
Anyu azóta minden este kikészíti a
vacsorájukat: tejbe áztatott kenyeret,
és a közeli hentesnél vásárolt, vékony
csíkokra vágott májat (ez utóbbi a
mocsári teknősök kedvenc fogása is).
Robi izgatottan várja az est beköszöntét, és az ablakból lesi, mikor
jönnek Pityu meg Bözsi vacsorázni.
Nyolc óra után néhány perccel
a két süni meg is szokott jelenni tálacskájuknál, és csámcsogva élvezik
a finom falatokat. Ám még a kiadós
vacsora sem csillapítja ősi vadászkedvüket, egész éjszaka totyognak
az udvarban, egeret, csigát remélve.
A fotón Pityut látod.
Gabi

A délelőtti szunyókálás után milyen kellemesen esik
egy alapos ásítozás!

Nem te, a nap tölti!

Itt a legeslegújabb találmány: a napenergiával töltődő
mobiltelefon.
Nem kell mást tenned, mint a hátára fordítanod, és rövid
időre kitenned a napra. A képünkön is látható fotocellák alig
néhány perc alatt életet lehelnek a lemerült akksiba.
Persze egy alapos, teljes újratöltéshez legalább fél óra
szükséges.
Felhős időben is töltődik a telefon, csak kicsit lassabb
iramban...

A hét vicce
A csiga és a teknősbéka karamboloznak az erdőben.
Egyetlen szemtanú van csak, a
lajhár, aki éppen a helyszín közelében üldögélt a fán. A rendőrségen
faggatják a lajhárt, mit látott e
szörnyű balesetből. A lajhár a következőt vallja:
– Nem emlékszem, minden
olyan gyorsan történt!

Ha csuklasz, kapsz egy SMS-t
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nem tudom, mi a házi feladat, vagy hogy meg otthon, meg van benne sok játék:
tánanéztem: a Földön 500 millió
kell-e menni előórára, akkor csak küldök autós, torpedós... Nagyon jó, mert már
ember használ mobiltelefont.
valamelyik osztálytársamnak egy SMS-t...
egy párszor leejtettem, s nem lett baja.
Sokan azt állítják, ártalmas a szerAttila elolvassa a Jó Pajtásban a Mobil- Kerékpározás közben is kiesett már a zsevezetre. No, azért ne ijedjetek meg, még
szakit, de csak akkor, ha jobb fajtákról van bemből, de még mindig épségben van.
senki sem betegedett meg attól, hogy van
szó.
A szimpátiámmal, barátaimmal szoktam
mobilja. Kocsit meg még nem vezettek,
– Az enyém Sony Ericsson k700-as. Lehet üzeneteket váltani.
ugyanis elvonja a vezető figyelmét, s nem
vele fényképezni, kamerázni, zenét hallgat– Az enyém is Siemens, felcsúsztatós moegy alkalommal ez okoz balesetet. Tehát
ni... Gyakran szoktam SMS-ezni, főleg akkor, dell – dicsekszik Klaudia –, s vannak benne
nektek ettől nem kell félnetek.
ha esténként csetelni akarok valamelyik játékok, mégpedig: golf, autós játékok...
Hogy az iskolába miért nem szabad
barátommal, s az nincs fönt a neten. Persze A nagyszüleimtől kaptam a tizenegyedik
vinni? Mert a ti figyelmeteket is elvona barátnőmnek is szoktam küldeni üze- szülinapomra. Lehet vele fényképezni,
ná. Képzeljétek el, egész órán mást sem
neteket... Egyszer megjártam, mert mire kamerázni.
lehetne hallani: SMS-küldéseket, -fogahazaértem az edzésről, anyukám elolvasta
– Az enyémmel is – veszi át a szót Annadásokat. Sok helyen meg azért tiltották
az üzeneteimet. Nagyon mérges lettem, mária –, nagyon jó gép, a kitűnő tanulmányi
ki, mert így akarják elejét venni a digitális
összevesztünk. Azóta nem néz bele.
eredményemért kaptam, illetve apukám
puskázások elterjedésének. Mert a cetli
– Az enyém meg Siemens – teszi hozzá becserélte a régiért. Én is szoktam SMS-ezni
már a múlté...
Gábor –, régebbi modell, a kártyával 40 ismerőseimmel, a szimpátiámmal, de az én
Mikor használják a mobiltelefont az
MB-os a memóriája. Matekpéldákat oldok mobilomba a szüleim nem néznek bele.
óbecsei Zdravko Gložanski iskola tanuEz olyan, mint a levél. S más levelét
lói? Az ötödikes Sárvári Annamánem illik fölbontani! Szeretek vele
riával, Német Klaudiával, a hetefényképezni, s ha szülinapra megyek,
dikes Neorcsity Gáborral, Börcsök
lefényképezem a barátnőimet, s azJosephinnel, Szabó Attilával, Talló
tán kinyomtatom.
Martinával és Nákity Kingával be– Én is kitűnő tanulmányi eredszélgetünk.
ményemért kaptam a Sony Ericson
Josephin szüleitől kapta húsvétra
2520i mobilomat, vagyis, mi is a
a Sony Ericsson k500i mobiltelefonrégiért cseréltük ki. Szeretek vele
ját. Mindössze 2500 dinárba került,
fényképezni, szülinapokra mindig
de lehet vele fényképezni, kamerázni,
viszem. A szép képeket azonban a
matekfeladatot megoldani... TerméBörcsök Josephin
Nákity Kinga
digitális fényképezőgéppel készítem.
szetesen csak otthon,
Főleg tájakat, mezei
mert az iskolában
virágokat, felhőket...
órákon nem szabad
Tervbe vettem, hogy
használni.
megyek a Genius
– Szükség esetén
versenyre, Újvidékre,
használom – mondja
ahol természetfotók–, ugyanis, volt, hogy
kal lehet versenyezni.
otthon
felejtettem
Sajnos, május 12-én
a matek házit, vagy
éppen
föllépésem
a rajzomat, csak
lesz a táncparádén, s
küldtem
anyunak
nem tudok ott lenni.
Német Klaudia
Neorcsics Gábor
Sárvári Annamária
egy SMS-t, s behozta
No de, ami késik, nem
a nagyszünetre, vagy
múlik...
éppen akkorra, mire kellett.
A neten akadtam rá néhány jó
– Én is szükség esetén használom
mondásra:
– veszi át a szót Martina –, mert neTisztelt Pszihológus Úr! A barátkem is van egy Nokia 600i-m. Mikor
nőmnek Siemens C 45-ös telefonja
anyukám várta a kistestvéremet,
van, nekem pedig Nokia 8210. Van a
gyakran SMS-eztem, neki hogy hogy
kapcsolatunknak jövője?
érzi magát. Amikor már a kórházban
A másik: Korábban azt mondták,
volt, akkor is sokszor érdeklődtem,
ha csuklasz, valaki rád gondol. Ma
hogy mikor születik meg a kistestvéinkább, kapsz egy SMS-t.
rem... Ez négy éve történt, mostanáSzabó Attila
Talló Martina
Koncz Erzsébet
ban is akkor használom, ha például,

Szavalóverseny anyák napjára

A

zt biztos tudjátok, hogy május első vasárnapján köszöntjük az
édesanyákat, mert akkor van az anyák napja. Óbecsén a Petőfi
Sándor Magyar Kultúrkörben kerül sor erre az ünneplésre.
Nagyszabású szavalóversenyt szerveztek április 26-án a Samu
Mihály iskolában, hogy kiválasszák a legjobbakat, akik részt vesznek az ünnepségen. Föllépett 20 alsós, Kovács Csilla, Lukács Mária,
Topolcsányi Aranka, Varnyú Diana és Vajda Edit tanító néni diákjai,
és 13 fölsős szavaló. Petőfi Sándor, Zelk Zoltán, József Attila, Fehér
Ferenc, Ady Endre, Szabó Lőrinc verseit hallhattuk. A bírálóbizottság Ferencz Hajnaka magyartanárnő, Bartusz Valéria tanítónő és e
sorok írója a következő döntést hozta:
Dicséretben részesültek: Varnyú Adél, Szécsényi Gabriella, Rácz
Krisztina, Nagy Valentina és Zovko Anita.
A legjobbak: Magyar Zsófia, Bálind Andrea, Lukács Klaudia,
Szerda Zsófi, Menda Orsolya és Polyák Adrianna.
Józsa Zsuzsanna magyartanárnő minden föllépőt egy-egy füzettel és ceruzával jutalmazott.
K. E.

Derűs
gyerekdalfesztivál
A vetélkedő és látogató gyerekek
együtt élvezték a magyar énekszót

A
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z újvidéki székhelyű Szórakaténusz Alkotóműhely elnöke, Tóth
Katalin (pedagógusok közreműködésével) az idén másodízben
szervezi a tehetségkutató Csengő szó dalversenyt. A közelmúltban
Budiszaván és Temerinben rendezte meg a magyar dalokat népszerűsítő
vetélkedő elődöntőit, amelyekről összesen 6-an vesznek részt a május
26-ára tervezett döntőn az Újvidéki Színházban.
Az újvidéki selejtező énekverseny a helyi Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület székházában volt május 12-én, vidám vasárnapi hangulatban. Iskoláskor előtti gyerekek és 1–8. osztályos tanulók (mintegy
50-en) mutatkoztak be a választott, kedvelt énekszámuk előadásával.
A legfiatalabb fellépők gyermekdalokat, az idősebbek nép- és táncdalokat énekeltek csengő hangon. Felkészítőik óvónők, zenetanárok és
más pedagógusok vagy a szülők voltak. Az öttagú szakzsűri (Erős Ervin
zeneszerző és énekes, Mándity Tamara karvezető, Skorutyák Veronika
zeneszerkesztő, Fenesi Mária zenetanár és Pintér Vera operetténekes)
sikeresnek minősítette a versenyzők teljesítményét. Tóth Ervin műsorvezető ismertette a győztesek névsorát, amelyet mi is közzéteszünk.
Továbbjutók az óvodások versenymezőnyéből (rangsorolás nélkül): Király Ibolya, Vukašinović Vladimir, Čurčić Sofija és Milosavljević Valentina.
Mint különdíjazottak versenykategórián kívül lépnek majd közönség elé
az Újvidéki Színházban: Kálóci Amália és Bece Lúcia. Az 1–2. osztályosok
köréből a jeles énekesek: Mozetity Adrián, Balog Dóra és Milosavljević
Teodóra. Doroslovački Stefan a különdíjazott. A 3–5. osztályos énekesek

Batyu-koncert
2007.

június 1-jén, pénteken, a Durindó első napján 20
órakor Óbecsén, a Városi Szinházban 30 éve alakult
a Batyu együttes címmel nosztalgiakoncertet tartunk. A koncert után
mulatság hajnalig a Petőfi Sándor Magyar Kultúrkörben. Mindenkit szeretettel várunk, különösen azokat, akiket az elmúlt három évtizedben a
népzene által ismertünk meg.

Az újvidéki győztes énekesek csoportképe
(Megjegyzés: Lehet, hogy egyesek hiányoznak a képről)
legjobbjai: Hoffmann Emese, Borsós Dóra (bácsgyulafalvi), Čičevski
Jovan, Király Csilla és Szőlősi Kornélia. A döntőn Jovorán Anna a rendezvény szünetében mutatkozhat be. Az 5–8. osztályos győztes fellépők:
Takács Leontina és Gottstein Dianna. Pápista Noémi (budiszavai) a
különdíjazott. Az újvidéki műsoros találkozó után a szakzsűri tanácsokat
adott az énekeseknek.
Sok sikert kívánunk a döntő fellépőinek!
B. I.
(Fotó: Tóth Katalin)

KEDVENC EGYÜTTESEIM: Green Day, Simple
Plan
KEDVENC DALOM: American Idiot
KEDVENC SZÍNEIM: Rószaszín, lila, kék, fehér,
fekete
KEDVENC ÉTELEM, ITALOM: Hamburger,
Coca-Cola
KEDVENC ÁLLATAIM: Kutya, kacsa, papagáj
MI A NEVÜK? Tubica és Mackó (kutya), Dácsó
(kutya), Dodó és Didi (papagáj)
KEDVENC TÉVÉMŰSOROM: Sok van.
KEDVENC ÉVSZAKAIM: Nyár, tavasz
NO ÉS A SZERELEM? Van.
KIBE ESTEM BELE? Titok

Páratlan energiaforrás
a természeti környezetben nem esett kár, a
halászat továbbra is zavartalanul folyik, és a
tölcsértorkolatban változatlanul sok faj találja meg létfeltételeit.

A rance-i erőműben 24 ilyen hatalmas
turbinát hajt meg az árapály miatt előretörő és visszahúzódó tengervíz
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ullámaikkal, áramlásaikkal és árapályukkal az óceánok és tengerek az
energia kiapadhatatlan forrásai. Az
ember régóta szeretné hasznosítani ezt az
energiát.
Eleink a lapátos kerekekkel fölszerelt malmokban már a 12. századtól kezdve hasznosították a tengerjárás energiáját. Európában
a 17. században az árapály hajtotta malmok
további fejlődésnek indultak, különösen
Hollandiában. Újabban azután árapályerőművek épültek az árapálymalmok helyén,
amelyek liszt helyett elektromos áramot
termelnek. Az egykori malmokból már csak
egy működik, az angol partokon.
A világ első és legnagyobb árapályerőművét Franciaországban építették, Saint
Malo mellett, a Rance tölcsértorkolatán,
ahol az apály és a dagály szintje közötti
különbség 13,5 méter is lehet. A 750 méter
hosszú gáthoz a víz szintje alatt 24 alagút
csatlakozik. Az előretörő, majd visszahúzódó
víz átáramlik ezeken az alagutakon, és meghajtja az ott elhelyezett turbinákat, így végül
elektromosságot termel. Amióta működik,

6

NEVEM: Lakatos Adrián
BECENEVEM: Lakatos, Ady,
Tűzvillám
TELEFONSZÁMOM:
063/765-26-47
MELYIK SULIBA, OSZTÁLYBA
JÁROK? Cseh Károly Általános
iskola, 6. c osztály
KEDVENC TANTÁRGYAIM:
Testnevelés, történelem,
képzőművészet, magyar nyelv,
földrajz
AMI NEHEZEN MEGY: Műszaki
KEDVENC TANÁRAIM: Máriás
Valéria, Pesznyák Erika
KEDVENC OLDALAIM A JÓ
PAJTÁSBAN: Vicckupac,
Mesetragacs
KEDVENC SZÍNÉSZEM: Sok van.
KEDVENC FILMEM: Motel
MELYIK FILMBEN JÁTSZANÁM
A FŐSZEREPET? A Harry
Potterben.
MIÉRT? Mert izgalmas és tudnék
varázsolni.
KEDVENC KÖNYVEM: Harry Potter
KEDVENC ÉNEKESEM: Sok van.
KEDVENC EGYÜTTESEIM:
Tankcsapda, Green Day
KEDVENC DALAIM:
Mennyországturiszt, Egyszerű
dal, American Idiot
KEDVENC SZÍNEM: Kék
KEDVENC ÉTELEM, ITALOM: Pizza,
Coca-Cola
KEDVENC ÁLLATOM: Kutya
MI A NEVE? Cézár
KEDVENC ÉVSZAKAIM: Nyár,
tavasz
NO ÉS A SZERELEM? Titok!
KIBE ESTEM BELE? Valakibe.

NEVEM: Fullajtár Klaudia
BECENEVEM: Kaja
CÍMEM, TELEFONSZÁMOM: 21480
Szenttamás, Radnička 32.; 064/409-69-72
MELYIK SULIBA, OSZTÁLYBA JÁROK? Jovan
Jovanović Zmaj Általános Iskola,
5. b osztály
KEDVENC TANTÁRGYAIM: Torna, zene, rajz,
biológia, földrajz, magyar, matek
KEDVENC TANÁRAIM: Drobnyik Aranka,
Hallgató Valéria, Símó Zolna, Csibri Béni,
Kovács Blanka, Csalenity Ilona
KEDVENC OLDALAIM A JÓ PAJTÁSBAN:
Zenebona, Vicckupac, Lexikon
KEDVENC SZÍNÉSZNŐIM: Sandra Bullock,
Mary-Kate Olsen, Asley Olsen, Anita
Berisha
KEDVENC FILMEM: New York-i bújócska
MELYIK FILMBEN JÁTSZANÁM
A FŐSZEREPET? A New York-i bújócskában.
MIÉRT? Mert izgalmas.
KEDVENC VERSEIM, KÖNYVEIM: Petőfi
Sándor és Weöres Sándor versei és meséi
KEDVENC ÉNEKESEM: Billie Joe Amstrong

A törpeautó:

Aphaenogaster
Az igencsak fura járgány teljes neve NAO
Design Aphaenogaster. Amilyen hosszú a
név, olyan rövidke, picike maga a fürgén
mozgó masina. Éppen akkora, hogy
legfeljebb egyetlen ember ücsörögjön rajta.
Igen, pontosan így van: csakis ücsöröghet, és
nem ülhet. Se kényelmes támlás szék, se más
ülőalkalmatosság nincs rajta, az egész egy
kényelmetlen bádoglemez.
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a megveszed az Aphaenogastert, ne legyen gondod, benzinre nem kell pénzt költened.
A parányi tragacs ugyanis villanyárammal működik.
Hogyan?
Estétől reggelig feltöltöd az ülés alatt rejlő, 24 volt feszültségű akkumulátort, amely aztán napközben a villanymotort forgatja.
Legnagyobb sebességét nagy adag jóakarattal sem lehetséges
szédítőnek minősíteni. Óránként legfeljebb 20 kilométert tehet meg,
azt is csak sima úton.
Nem csoda, hogy most már csak az érdekel: és egyáltalán mire jó
ez a különleges járgány?
Gyártója szerint nem országúti közlekedésre!
Inkább arra, hogy félreeső, gyér forgalmú utakon, erdei ösvényeken, a töltésen elszórakozz vele.
Tehát egyetlen rendeltetése az, hogy gazdája szórakozását szolgálja.
Képzeld, milyen izgalmas lenne, ha a haverokkal egy nagy versenyt
rendezhetnétek az iskolaudvarban! Valamennyien rátelepednétek
egy-egy Aphaenogasterre, gázt adnátok, és hajrá, gyerünk!
Hűűűű!
Még nagyapa korotokban is erről mesélnétek az apró unokáknak...

Mr. Bean nyaral
A nagy nevettető, Rowan Atkinson
legújabb vígjátékáról – Kezdettől fogva
sokan úgy tekintenek Mr. Beanre, mint
egy felnőtt testbe zárt gyerekre
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érintkezésre. Az ő nyelvtudása ugyanis mindössze három franciának vett szóra korlátozódik: oui, non és gracias. És mindig úgy gondoltam, hogy készíthetnénk egy európai stílusú Mr. Bean-filmet.
Most sem viselkedem konvenciálisan, és nem vesztem el a fejemet
a legnagyobb zűrben sem. Még akkor sem csinálom össze magam,
amikor katonák támadnak a francia falucskára...
– De hogyan kerültél oda?
– Elmentem nyaralni. Az alkotók aztán
összehoztak egy nővel és egy sráccal. Én
nem lehetek hősszerelmes, sem gondos
apa, mindez nem férhet össze az alkatommal, de hát... valahogy mégis elboldogulok velük. Nagy gond persze, hogy
mit kezdjek a fiúcskával pótapaként és
a hölggyel, mint férfi. Elárulom: a dolog
azért nem megy olyan könnyen, mint
gondolnád. Szóval – most „idegenben”
vergődöm, más társadalmi szabályoknak
próbálok eleget tenni...
– Mitől mulatságos a film?
– Emlékezetes jelenet, a joghurtreklám színhelye, ahol először találkozom a
hölggyel, Sabine-val és egy egoista rendezővel. Mindenki Cannes-ba rohanna,
velük tartok én is. Van itt aztán attraktív
gyermekrablás, ám végül megkezdhetem
megérdemelt nyaralásomat a szép tengerparton...
– Miért szeret téged mindenki?
– Először is, mert egy gyerek vagyok.
Ezért mindenki örömmel azonosul a
naivitásommal. Másodszor azért, mert
megteszem azt, amit mások nem mernének megtenni. Ennyi az egész. Várlak a
moziban!
B. Z.

Jó Pajtás

A

z egyik legnépszerűbb brit komikust Rowan Atkinsonnak
hívják, azaz Mr. Beannek, aki minden tévé- vagy mozifilmjében mókásan szerencsétlenkedik, például a fejére húzza
a sült pulykát, s amíg nézzük, amíg nevetünk rajta, úgy tűnik, hogy
mégis egy komoly emberrel van dolgunk, vagy netán egy felnőtt
testbe zárt gyerekkel. Milliók szórakoznak rajta New Yorktól Tokióig.
Előbb a tévénézőket, majd a mozilátogatókat nyerte meg. Mr. Bean
egy jómódú északkelet-angliai gazdálkodó harmadik fiaként látta
meg a napvilágot. A durhami székesegyház fiúkórusának iskolájába járt, majd villamosmérnöknek tanult Newcastle-ban és Oxfordban, ahol összefutott Richard Curtisszal, számos későbbi televíziós,
illetve filmes vállalkozásának közreműködőjével.
– Hogyan is kezdődött?
– A folytatásos tévékomédiában, a Fekete Viperában játszottam
a címszereplőt, akit mindenki átejt. 1994-ben szerepeltem a Négy
esküvő és egy temetés című filmben,
egy lámpalázas lelkipásztort alakítottam.
2003-ban a Johnny Englishben diliztem
a mesterkém szerepében. Világsztárrá
azonban Mr. Beanként lettem. A galibákat
mágnesként vonzó, alig-alig megszólaló,
gumiarcú szerzet nagyon régen, az 1990es évek elején, a tévécsatornán bukkant
fel. 1997-ben került a mozikba a Bean, az
igazi katasztrófafilm, amelyet 54 ország
vásárolt meg...
– Család...?
– 1990-ben New Yorkban vezettem
oltárhoz Sunetra Sastryt, a BBC volt maszkmesterét. Oxfordban élünk két gyerekünkkel, a 14 éves Bennel és a 12. szülinapját
ünneplő Lilyvel. De családi életünkről
sohasem nyilatkozom. Magánügy...
– Milyen vagy magánemberként?
– Sokan azt képzelik, hogy ha a szerepeimben megnevettetem őket, akkor
magánemberként is mindenkit hahotára
fakasztok. Egyáltalán nem ez a helyzet.
Alapvetően igen csöndes, jellegtelen alak
vagyok, aki történetesen színész.
– Legújabb, egész estét betöltő mozifilmed Franciaországban játszódik.
Mesélj nekünk erről a nyaralásodról.
– Olyan környezetbe akartam helyezni
Mr. Beant, amelyben képtelen a szóbeli

Olcsó telcsi – nem rossz telcsi

Nokia 1112
Összenyargaltunk néhány mobiltelefonos
boltot. Azzal a szándékkal, hogy megtudjuk,
milyen készülékek kaphatók 100 eurónál
alacsonyabb áron. Vagy két tucatnyit
találtunk, ezek egyike mai bemutatónk alanya,
a Nokia 1112.

E

z a Nokia nem hogy 100 eurónál kevesebbe kerül, hanem lényegesen olcsóbb. Ha összejárod a mobiltelefonos boltokat, lehet, hogy
még 50 eurónál alacsonyabb áron is megkaphatod.
Ne várj tőle csodát. Nincs kicicomázva, de feladatának (telefonálás,
SMS) így is tökéletesen megfelel.
Llássuk csak közelebbről a legolcsóbb Nokiát!
Külcsín
A telefon mérete, súlya a megszokott. Külalakja hagyományos, okosan
elrendezett gombsorok vannak rajta, nagy feliratok, semmi díszítés.
Bár műanyag az egész, ez nem olyan zavaró, tekintettel arra, hogy kellemes tapintású. Alul csak a fülhallgató és a régi fajta Nokia töltő csatlakozója
található meg, oldalt és felül teljesen sima az eszköz.
Bekapcsolás
Bekapcsolás után a szokásos Nokia képsor és dallam köszönti a tulajdonost.
Ha az idő be van állítva, akkor az látszik a képernyőn is, felül a térerő
és töltöttség kijelzése olvasható le. Ha nem piszkáljuk a telefont, akkor a
kijelző fénye lekapcsol, és egy hatalmas digitális óra lesz látható.
Menü
Ritkán láthat az ember ennyire egyszerű menüt. Az ikonok ezúttal egymás mellé kerültek, vízszintesen lehet közöttük
lépkedni. Egyszerű és jól érthető, pláne, hogy jó
nagy betűkkel az összes alá oda is van írva, hogy
az micsoda.
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Telefonkönyv
A telefonkönyv sem rossz, hiszen a SIM
kártyán felül további 200 név tárolását teszi
lehetővé. Egy emberhez egyetlen telefonszám
tartozhat, valamint egy ábra, amit egy táblázatból választhatunk ki. Listázás során ez az ikon is
látszik a név mellett. A nevek csoportokba nem
rendezhetők, de egyenként csatolható hozzájuk
csengődallam.
Fogadom, nem fogadom?
Nagyon kellemes szolgáltatás az úgynevezett
számszűrés, amellyel a bejövő hívások egy része
automatikusan elutasításra kerül. Ezzel előre
beállíthatod, mely hívások lesznek önműködően
elutasítva.

SMS
A szöveges írások 60 férőhelyes memóriába tárolódnak. Magyarán:
ennyi SMS-t tud megjegyezni a telefon. A betűk, számok bevitele pofonegyszerű, ráadásul a gombok is jók.
A telefonkönyvhöz hasonlóan itt is hasznos szolgáltatás lehet a számszűrés. A megadott emberektől érkezett üzeneteket fogadja ugyan a
készülék, de nem jelzi azokat, hanem automatikusan bepakolja a szűrt
üzenetek mappába, ahol később megnézhetőek ugyan, de a fogadás pillanatában nem zavarja meg a sípolás a gazdit.
Beszélő óra!
A beszélő óra két dolgot tud produkálni. A csillaggomb hosszas megnyomására gépi hangon bemondja a pontos időt, ez főleg azoknak jó, akik
nem akarnak csak azért szemüveget keríteni, hogy leolvassák a kijelzőt. A
másik produkció az ébresztőórához köthető, ugyanis beszélni is tud: „Ideje
felkelni, az idő reggel 7 óra 10 perc.” Hatásos, nem?
A stopper sem hiányzik. Természetesen van visszaszámláló is. Ennyi.
Hangok
A hanghatások 20 szólamú polifonikus zenék. A gyári dallamok nem is
rosszak, a vibráció igen erőteljes. Ha akarjuk, akkor az egész telefon a zene
ütemére villog, ha hívás érkezik.
Játékok
Három játék került a telefonba. A Pocket Carrom valami biliárdszerű lökdösődő. Van Dice Games nevű dobókockás okosság,
illetve régi ismerősként itt található a Snake Xenzia, amely elnevezés a jó öreg kígyót takarja.
Akku
A hátlap alatt dolgozó akkumulátor 5-6 napig elhajtja ezt a
rendkívül egyszerű telefont. A 700 mAh teljesítményű Li-Ion telep bőven elegendő ehhez, a töltő pedig még a régi csatlakozóval
működik.

Miért ne lehetne ő a kedvenced?

A tengerimalac

A

tengerimalacok az egerek és a szíriai aranyhörcsögök után
a leggyakrabban otthon tartott kisemlősök.
A tengerimalacok vad ősei Dél-Amerikában, Peruban közönséges állatnak számítanak. Ezeknek a kitenyésztett
változatai a nálunk is könnyen beszerezhető és háziasított tengerimalacok. A vad tengerimalacok bozótos helyeken, a cserjés
vagy fátlan pusztaságokon élnek. Búvóhelyül föld alatti üregeket
vájnak maguknak.
Az első példányok még a 16. században, holland hajósok révén kerültek Európába.
A kifejlett, ivarérett tengerimalacok testhossza 26–28 cm.
Testük tömör szőrzettel fedett, csak a lábon és az ujjakon ritkul
az állománya. Leggyakrabban koromfekete, sárga, barna, fehér
színűek.
A tengerimalacok mellső végtagjain elég szokatlan módon
4-4, a hátsókon 3-3 ujj található. Testük hőmérséklete 37,8 és
39,5 °C között váltakozik.
Egy-egy állatnak összesen 4 metsző- és 16 zápfoga van. Fogaik
gyökértelenek és mindvégig nőnek, éppen ezért rendszeres és arányos koptatásuk nélkülözhetetlen. A fogak folyamatos koptatásához
gondoskodnunk kell kemény faágakról, magvakról, száraz kenyérről.
Ha erről megfeledkezünk, fogaik előbb-utóbb annyira megnőnek,
hogy végül kinőnek a szájukból. A túlzottan megnőtt fogak akadályozzák a táplálkozást, és az állatok leromlásához, sőt súlyosabb
esetben pusztulásukhoz is vezethetnek.
A vemhességi idő elég sokáig, 60–68 napig tart, amely egyetlen utód esetén akár 72 napig is elhúzódhat. Ezzel szemben, ha
sokat – 4–6 egyedet – fialnak (bár ez igencsak ritka), akkor mindössze 58–67 napig tart.

Az én kedvenceim
CIRMI

Neve: Cirmi
Fajtája: cica
Hány éves: 5
Mikor került hozzám: 2002. augusztus 3-án
Színe: fekete-fehér
Miért szeretem: mert nagyon vicces.
MIRCI

Neve: Mirci
Fajtája: kutya
Hány éves: 6
Mikor került hozzánk: 2001. április 16-án
Színe: barna
Miért szeretem: mert olyan aranyos...
Molnár Marika, Kupuszina
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Neked is van kedvenced?
Írj róla a Jó Pajtásba, hadd
lássák a többiek is, ki ugat
vagy nyávog (csicsereg,
rikoltozik, hápog, énekel, ha
madarad van) az udvarodban!
Arra is kíváncsiak vagyunk,
hogy került hozzád, hogy
kapta a nevét. Meg mi a
kedvenc eledele, játéka?
Ha van róla fényképed,
azt is küldd el.
Ha nincs, rajzold le!
A borítékra írd rá a Jó Pajtás
címét (21000 Novi Sad,
Vojvode Mišića 1.)
és a rovat nevét
ÁLLATKIRAKAT)

A fiatal állatok 3 hétig szopnak, jóllehet eközben szilárd táplálékot is fogyasztanak, igaz, csak korlátozott mértékben. A kicsik
elválasztására 3 hét után kerüljön sor.
Átlagos életkoruk 7-8 év, ritkán ennél sokkal hosszabb ideig
is élhetnek. Táplálásuk szinte alig tér el az egerekétől. Érdekes
sajátságuk, hogy több mérgező növény – mint pl. a nadragulya, a
beléndek – nem hat rájuk.
Az otthon tartott tengerimalacok zöld fűvel, szénával, zöldséggel, gyümölccsel, száraz kenyérrel, gabonamagvakkal táplálhatók.
Naponta gondoskodjunk tiszta ivóvízről, amelyet mindig nehéz, feldönthetetlen kerámiaedénybe öntsünk. A tengerimalacokat elegendő naponta egyszer etetni. Elhelyezésükre tökéletesen
megfelel egy fél négyzetméteres fa- vagy bádogláda, terrárium.
„Lakosztályuk” aljára rakjunk finom faforgácsot, esetleg szalmát.
Ha kézbe vesszük őket, nyugodtan, minden különösebb
fészkelődés nélkül elviselik a simogatást. Nem harapós állatok.
Ha megijednek, füttyentenek, síró, nyüszítő hangot adnak, és a
legközelebbi sötét sarkok valamelyikébe iramodnak. A szobában,
lakásban szabadon bocsátott – és felügyelet nélkül hagyott
– tengerimalacok könnyen megrághatják a szőnyegek vagy függönyök rojtjait.

1963-ban, 44 éve történt

Meghalt Kármán Tódor, a világ
első helikopterének megalkotója

K

ármán Tódor, vagy ahogyan a világ ismeri Theodore von Kármán 1881-ben
Magyarországon született.
Elemi iskoláit magánúton végezte,
majd az édesapja, Kármán Mór által alapított egyetemi gyakorló gimnáziumban
érettségizett.
Gépészmérnöki diplomáját 1902-ben
a budapesti Műegyetemen szerezte. Katonai szolgálatának letöltése után egy ideig
tanársegéd volt a szintén világhírű magyar
Bánki Donát mellett a Műegyetemen, és
mérnöki állást vállalt a Ganz Rt.-nél.

Érdeklődése hamarosan a mechanika felé
irányult, és mivel ehhez akkor a legjobb kísérleti
eszközök a németországi Göttingenben voltak,
ott folytatta működését. Tehát a sors Németországba vezényelte ösztöndíjasként, majd 1912től rövid ideig Selmecbányán tevékenykedett,
de itt nem tudta tehetségét kibontakoztatni.
Még ez évben elfogadta az aacheni egyetem
meghívását és a professzori állást. Az I. világháború alatt katonai szolgálatot teljesített. Egy év
után a ruharaktárból, ahol addig dolgozott, át-

helyezték Bécs mellé, az Aerodinamikai Laboratóriumba, ahol tehetségének és képzettségének
megfelelően kísérletezhetett. Itt fejlesztette ki
munkatársaival együtt a világ első forgószárnyas
katonai repülőeszközét, a PKZ-típusú helikoptert.
A megfigyelő léggömbök helyettesítésére
szolgáló forgószárnyas katonai helikopter kifejlesztésében Kármán Tódor mellett még néhány
magyar, név szerint Petróczy István, Zurovetz
Vilmos és Asbóth Oszkár működött közre.
A háború befejezése után hazatért,
majd 1919-ben újra az aacheni egyetem
professzoraként tanított, de az USA-ban is
dolgozott egyetemi oktatóként.
1933-ban végleg az Egyesült Államokban telepedett le, ahol a Guggenheimlaboratóriumban bekapcsolódott a
rakétakutatásba. Több nagy rakéta létrehozásában volt nagy szerepe. Munkássága elismeréseként a Holdon és a Marson
krátert neveztek el róla.

• Ezen a napon történt • Ezen a napon történt • Ezen a napon történt •
Május 24.
Ma Eszter, Eliza, Vince, Simon,
Zsófia, Mária, Szimonetta,
Simeon napja van.

1980 (27 éve történt)
Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós a Szojuz–36 fedélzetén megkezdte egyhetes útját a világűrben.

1819 (188 éve történt)

MÁJUS 27.
Ma Hella, Gyula, Paszkál napja
van.

Megszületett Viktória királynő, NagyBritannia és Írország uralkodónője,
valamint India császárnője, aki Anglia történelmében a leghosszabb
ideig uralkodott, 1837-től 1901-ig.
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MÁJUS 25.
Ma Orbán, György, Márk,
Gergely, Urbán, Zsófia, Márkus
napja van.
AFRIKA NAPJA
1739 (268 éve történt)
Orbán napját ünneplik, akit a szőlőművesek, kádárok, kocsmárosok
patrónusaként tisztelnek.
1944 (63 éve történt)
Megszületett Frank Oz, a Szezám
utca és a Muppet Show népszerű
tévésorozatok megalkotója.
MÁJUS 26.
Ma Fülöp, Evelin, Gyöngyvér,
Aladár napja van.
1966 (41 éve történt)
Meghalt Tamási Áron Kossuth-díjas
író, akadémikus (Ábel-trilógia).

A TEJ VILÁGNAPJA
1508 (499 éve történt)
A horvátországi Zrinben megszületett Zrínyi Miklós horvát bán,
szigetvári hős, akinek helytállását
dédunokája, gróf Zrínyi Miklós énekelte meg Szigeti veszedelem című
művében.

Tamási
Áron

Balassi
Bálint

1910 (97 éve történt)
Baden-Badenben 66 éves korában
meghalt Robert Koch Nobel-díjas
német bakteriológus, aki felfedezte
a tuberkulózis-bacilust és a kolera
kórokozóját.
1963 (44 éve történt)
Meghalt Kármán Tódor, a világ első
helikopterének megalkotója.
MÁJUS 28.
Ma Csanád, Emil, Ágoston,
Vilmos, Vilma, Germán, Karád
napja van.
1968 (39 éve történt)
Melbourne-ben megszületett Kylie
Minogue ausztrál énekeső, színésznő.
1742 (265 éve történt)
Megnyitották az első fedett uszodát,
Londonban.

MÁJUS 29.
Ma Magdolna, Mária Maxim
napja van.
NEMZETKÖZI GYERMEKNAP
1205 (802 éve történt)
Királlyá koronázták II. Andrást, az első
magyar királyt, akinek koronázási esküt kellett tennie.
MÁJUS 30.
Ma Zsanett, Janka, Johanna,
Dezső, Félix, Vazul, Nándor,
Ferdinánd napja van.
1594 (413 éve történt)
A május 19-én, Esztergom ostrománál szerzett sebeibe belehalt Balassi
Bálint, a magyar reneszánsz költészet
kiemelkedő alakja.
1853 (154 éve történt)
Isaac Merrit Singer szabadalmaztatta
az általa kifejlesztett varrógépet.
1912 (95 éve történt)
Az Ohio állambeli Daytonban 44
éves korában meghalt Wilbur Wright
amerikai pilóta, aki fivérével 1903ban végrehajtotta az első sikeres
motoros repülést.
1964 (43 éve történt)
Kaliforniában meghalt Szilárd Leó
atomfizikus, az atomreaktor és a
nukleáris láncreakció elméletének
megalkotója.

A Nautiluson jártam

Óriásországban

Ez az esemény két-három hónapja történt, amikor elolvastam a Nemo kapitány című házi olvasmányt.
Este anyu bejött a szobámba. Az ágyam megvetve, de én az asztalnál
ültem.
– Mit csinálsz még tíz órakor is ébren? – kérdezte megrökönyödve.
– Olvasom ezt a könyvet – mutattam. – Nagyon érdekes, és mindjárt befejezem.
Ekkor anyu jóéjt kívánt, és kiment a „telkemről”. Én gyorsan felöltöztem, és
kimásztam az ablakon. Ugyanis a könyv lapjai között találtam egy személyre
szóló levelet, ami így hangzott: „Kedves Ari! Kérem, jöjjön ki az útkereszteződéshez. Ott várni fogja önt egyik jó barátom. Jómagam megszakítottam minden
földi kapcsolatot. Igazán sajnálom, hogy nem én mehetek önért. Tisztelettel:
Nemo kapitány.”
Amikor odaértem a megbeszélt helyre, már vártak rám. Nagyon meglepődtem, mert Pierre Arronax professzor úr, és segédje, Couseil állt az úton.
– Jó estét! – köszöntem illedelmesen.
– Neked is – üdvözöltek szinte egyszerre. – De most nincs idő beszélgetni. A
kapitány úr már ideges, mert nem szereti, ha megváratják.
Helikopterebe szálltunk, amely az Adriai-tengerhez repített. Ott búvárruhába öltöztettek. A zöld kezeslábas kissé bő volt rám, ujjai gumikesztyűben
végződtek. Két idegen ember fejünkre tette a sisakot, és a vízbe vittek. Rögtön
bekapcsolt az oxigéntartály. Amint leértünk a tenger mélyére, megpillantottuk
a „vízi óriást”.
Hatvan méter hosszú, hosszabb mint a legnagyobb bálna (56 m). Az oldalán
három kör alakú ablak van. Kettőn felnyitották a redőnyöket, a legutolsó zárva
maradt. Az üveg mögül a Nautilus parancsnoka és Ned Land mosolygott barátságosan. A szerkezet elején volt az irányítófülke. Abban a pillanatban megnyílt
az ajtó, és beléphettem a csodás szerkezetbe. Szemem-szám elállt a nagy csodálkozástól. A „csónakkikötőben” találtam magam. Ez a rekesz tele volt vízzel.
Azután megnyitottak egy csapot, és már a padlón álltam.
Nemo kapitány és a kanadai léptek be.
– Szia, Ariella! Már vártunk! – jelentették ki.
– Jó napot!
– Miért vagy úgy elképedve? Meglepődtél?
– Hát igen, Furcsa volt, amikor megpillantottam az üzenetet a könyvemben.
– Sajnos, nincs időm megmagyarázni. Egy éjszaka alatt nem lehet mindent
megtekinteni. Gyere, körbevezetlek!
Ebből a szobából átmentünk egy másik helyiségbe. Ez a folyosó volt. A fal
kék, és néhány ajtó nyílt belőle. Innen bevezetett a szalonba. A helyiség közepén egy óriáskagyló volt, benne hatalmas gyönggyel. A fal mellett egy orgona
díszelgett.
Egy másik ajtó mögött könyvtárat rendeztek be. A polcokon tizenkétezer
kötet sorakozott ábécérendben. Volt itt egy asztal, körülötte hat szék. Egy faliszekrény fiókjaiból dohány kandikált elő.
Következtek a vendégszobák. Itt ágy, asztal, szék, képek és dívány volt.
A kapitány szobája igazán egyszerű berendezésű. A falon képek egy aszszonyról és két gyerekről. Az ágyat egy matrac alkotta.
Bevezettek Cousesil szobájába. Ott elaludtam, és nem emlékszem arra,
hogyan is kerültem haza.
Ez a látogatás örökre az emlékezetembe vésődött, mert ritkán van alkalma
az embernek ilyen kalandra.
Kordován Ariella, 6. osztály
Cseh Károly iskola, Ada

Kalandjaim során találkoztam egy fazekassal, aki a szekerét próbálta kihúzni
a sárból. Megkérdeztem, kell-e neki segítség.
Mérgesen így válaszolt:
– Jól jönne! Már reggel óta próbálom kihúzni a szekeremet a sárból, de úgy
áll ott, mintha odaszögezték volna.
– Szíves örömest segítek! – feleltem.
Csak megkaptam a rudat, és a szekér már kint is volt.
– Merre vezet ez az út? – kérdeztem egy útra mutatva.
– Oda bizony be ne menj, mert az egy erdőbe vezet, ahonnan még senki
sem jött ki élve! Óriások laknak ott, akik, ha meglátnak, le fognak taposni! Olyan
leszel, mint a palacsinta!
Megköszöntem a segítséget. Mivel kíváncsi és kalandvágyó természetű vagyok, eldöntöttem, hogy én oda be fogok menni, még ha az életembe kerül is.
Minél beljebb mentem az erdőbe, annál nagyobb lett minden.
Váratlanul egy óriás szólalt meg:
– Ni-ni, itt egy ember, mindjárt letaposom!
És már emelte is a lábát, de én a kardomat a fejem fölé tartottam és ő abba
lépett bele. Amilyen ügyetlen volt, még a folyóba is beleesett. Én nem sokat
vártam, kényelmesen átlépdeltem az óriáson a folyó túlsó partjára, majd levágtam a fejét. Időközben odajött egy óriásgyerek. Mondta, hogy ő nem akar rossz
lenni, de ha jó lesz, meg fogják ölni. Megvigasztaltam, hogy ha velem tart, jó
lehet.
Be is mutatkozott:
– Én Bumbus vagyok. És te?
– Én vitéz vagyok. De azért jó vagyok!
Még azt is mondta, hogy milyen órájuk van az iskolában. Pl.: fakitörésóra,
állatkínzásóra, taposásóra és rombolásóra. Megkérdeztem, hogy milyen osztályzatokat kap.
Azt felelte, hogy ötösöket.
– Akkor meg miért vagy szomorú? Csupa jó osztályzatod van!
– De nálunk az ötös a legrosszabb osztályzat!
Kincsit csodálkoztam, de hát jól van. Mégis Óriásországban vagyok.
Menjünk tovább. Egy óriási fekete palotát pillantottunk meg. Gondoltam,
hogy ha láttuk a külsejét, megnézzük a belsejét is. Amikor bementünk a főóriás,
ki tudja hány fiával, éppen ebédelt. Adott nekünk is egy „kicsit” (majd fél kilónyi
követ). Én megfogtam és visszaadtam, úgy, hogy eltaláltam a vezér fejét. Rögtön szörnyet halt. A többi óriás elkezdett rimánkodni, hogy ne bántsam őket,
mert én vagyok mostantól az ő királyuk.
Így feleltem:
– Átadom a trónt Bumbusnak, ő majd jóra tanít benneteket. De ha szükségem lesz rátok, ott legyetek mindannyian!
Adtak is egy sípot, amibe ha belefújok, rögtön ott lesznek.
Így végződött az én kalandom Óriásországban.
Nánási Andrea, 5. osztály
Petőfi Sándor iskola, Újvidék

Petőfi Sándor: János vitéz

Arckifejezések. Csizmadia Dávid bácskertesi tanuló rajza
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A történet folytatása
Iluska és János vitéz boldogan éltek, miután Tündérország uralkodóivá
választották őket a tündérek.
De úgy látszik, minden családban akadhatnak nehézségek. A királyi családban is így történt. Ugyanis Jánosék egyik fia, Vilmos nyughatatlanabb volt,
mint a testvérei. A szülők sokat vesződtek a nevelésével, néha bánkódtak is
Vilmos rakoncátlansága miatt. Végül úgy döntöttek, hogy elküldik szerencsét
próbálni. Abban reménykedtek, hogy vándorútján fegyelmet tanul. Vilmos
sokban hasonlított apjára. Így történt, hogy útja során ő is beállt huszárnak.
Sok győztes csatában vett részt. Az utolsó nagy ütközetben eltűnt az orosz cár
lánya. Ki is menthette volna meg a halál torkából, ha nem Vilmos? Jutalma a cár
fele birodalma és a királylány lett. Boldogan össze is házasodtak, majd hazatértek Tündérországba. Iluska és János vitéz kitörő örömmel fogadták őket. Még
Tündérország trónját is átengedték nekik.
Vilmosból és hitveséből igazságos uralkodó vált. Még ma is élnek, ha meg
nem haltak.
Pető Zsolt, 5. osztály
Moša Pijade iskola, Pacsér

Találkoztam Toldi Miklóssal
A nádasban bóklásztam. A poshadt sár orrfacsaró bűze lengte körül a mocsarat, amikor vérfagyasztó üvöltést hallottam. Körülnéztem, de nem láttam
semmit.
A nád hirtelen megmozdult, és a sűrűből két sárga szem meredt rám.
Nagyon megrémültem. Elkezdtem hátrálni, de ekkor egy óriási farkas ugrott
elő, és rám vetette magát.
– Na, ez már a vég! – gondoltam, amikor ismét szétnyílt a nád, és egy
hatalmas termetű legény bukkant fel. Látta, hogy segítségre szorulok. Könynyűszerrel elkapta a fenevad grabancát, és jó messzire elhajította. A farkas
feltápászkodott, és újból nekünk esett.
Új ismerősöm két jól irányzott ütéssel harcképtelenné tette a vadállatot.
– Köszönöm – mondtam hálálkodva.
– Semmiség – vonta meg hatalmas vállát a legény.
Megtudtam, hogy Toldi Miklós a neve. Azért bujkál a nádasban, mert testvére, György tömlöcbe akarja csukatni.
– De miért? – kérdeztem meglepetten.
– Mert erősebb vagyok nála – mondta búsan Miklós.
– Vigyázz! – kiáltottam fel, de már késő volt. A nádasból előugrott egy másik
farkas. Rátámadt Miklósra, és többször meg is harapta. Felkaptam egy botot, és
jól kupán vágtam a vadállatot. Miklós talpra ugrott, elvette tőlem a husángot,
és agyonverte az állatot. Fáradtan roskadtunk le egymás mellé. Egyszer csak
kiáltozást hallottunk.
– Ide! Itt bujkál!
– Itt vannak a katonák! Engem üldöznek – pattant fel Miklós.
– Gyere! Itt a csónakom. Ezzel el tudunk menekülni – javasoltam. Beültünk a
csónakba, és elkezdtünk evezni. A katonák nem tudtak követni minket. Amikor
a túlsó partra értünk, Miklós megköszönte, hogy megmentettem az életét. Sok
szerencsét kívántam neki, és szétváltak útjaink.
Martonosi Máté, 6. osztály
Gligorije Popov iskola, Kisorosz

Bornemissza Gergely levele feleségének
Eger várából
Kedves Éva!
Ma reggel indultunk az egri várba. Mikor közeledtünk, kicsit féltünk, mert
azt hittük, hogy már elkezdődtek a harcok, és nem tudunk majd bejutni. Ez a feltevés hamar elszállt, mert ahogy közelebb értünk, láttuk, hogy minden nyugodt
és a várfalakon kívül mindenütt nagy a csend.
Mikor a vár őrei meghallották és meglátták, hogy jövünk, gyorsan leeresztették a várhidat, ami nagy csikorgással és robajjal szelte át a várárkot. A kapuk
megnyíltak előttünk, és mi bevonultunk az erődbe. Belülről már érezhető volt a
nagy harci készülődés, mindenki tett-vett, csinált valamit, nem volt olyan lélek,
aki ne tüsténkedett volna ott. Most láttam csak igazán, milyen hatalmas, erős
erődítmény ez. Öt bástya van benne, mindegyik bástyában őrök állnak, és tettre
készen figyelik, mikor támad a török hadsereg.
Nemsokára találkoztam Dobó Istvánnal, aki nagyon kedves volt hozzám.
Azonnal megismert, és régi barátjaként köszöntött. Nagyon megörült nekünk,
mert félt, hogy nem lesz elég vitéze, még jobban megörült, mikor látta, hogy én
is hoztam magammal katonákat. Azt mondta:
– Így talán nagyobb esélyünk van arra, hogy ne veszítsük el a csatát a török
sereg ellen. Aztán jött a kulcsár és beszámolt nekünk a jelenlegi helyzetünkről.
Ezeket sorolta fel:
– Van elég szalonna, meg kenyér, meg kolbász, de nem biztos, hogy elég
lesz, ha elhúzódnak a harcok.
– Lehet, hogy nem lesz elég a puskapor, ha a törökök állandóan támadnak,
akkor az ágyúk nagyon sokat el fognak használni.
– Reméljük, hogy nem fogyunk ki semmiből, és tudjuk állni a sarat a törökök
ellen – felelte Dobó.
Aztán elszállásoltak minket. Remélem, mi nyerjük meg a harcot, mert erős
harci eszközeink vannak, és nem fogjuk hagyni magunkat. Remélem, jól vagytok, te is és Jancsika is, nemsokára látjuk egymást! Csókol kedvesed:
Gergely
1552. október 10., kedd
Firic Hajnalka 7. osztály
Tömörkény István iskola, Tornyos
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Az ostrom

Madárijesztő. Bózsó Tamás magyarkanizsai tanuló rajza

1552 augusztusát írtuk. Mi azért jöttünk, hogy eltöröljük a föld felszínéről
Eger várát. Eddig janicsár-aga voltam, de mára kineveztek bégnek. Az új nevem
pedig Dervis bég. Apám a nagy Jaja-Oglu Mohamed basa, testvérem pedig
Arszlán bég.
Úgy gondoltam, hogy gyorsan végzünk a kis magyarokkal, de mostanra
rá kellett jönnöm, hogy tévedtem. Sokan mondták, hogy a többi elfoglalt vár
után Eger csak hab lesz a tortán. Amikor augusztusban bevonultunk Eger vára
alá, seregünk talán 10-szer vagy akár 20-szor is nagyobb volt a magyarokénál.
Nem féltünk. Még aznap felállítottuk az ágyúkat, ám csak másnap kezdtük
lőni őket. Ők nem lőttek vissza ránk, így aznap még nem is nagyon halt meg
közülünk senki. Szinte beláttunk a várba, annyi lyuk lett rajta, de a várbeli kőművesek éjjel mind betömték. A következő napokban sok mindent dobáltak
ránk, ám mi is próbáltunk túljárni az eszükön. Régen volt, nem emlékszem
az összes fortélyra. Próbálkoztunk alagutakon bejutni, de az alagút végén ott
vártak minket a magyarok. Létrákon is próbálkoztak az embereim feljutni a
vár oldalán, de az ügyes magyarok vagy ellökték a vár oldalától a létrákat,
vagy befelé rántották az erőben hiányt nem szenvedő katonáimat, mindkét
esetben a mélybe taszítva őket. Ezután próbálkoztunk palánképítéssel is,
akkor viszont tüzes nyilat dobáltak ránk, meg szalonnát. Először nem értettük
a szalonnás dolgot, de most már igen... Ám eszünk nekünk is volt, és marhabőr sátor alá bújva mentünk fel a palánkon. Persze lelökdöstek bennünket.
Majdnem odavesztem én is. Ezután már csak arra tudtunk gondolni, hogy
biztos van egy áruló a magyarok közt. Találtunk is. Valami Hegedűsnek hívták,
nem emlékszem pontosan. Beküldtem vele néhány emberemet, de elkapták
és megölték őket. Ekkor már nem tudtunk mit tenni. A következő napokban
a katonák elhordták a halottakat, aztán fejünkhöz vágták, hogy Allah a magyarokkal van, és hazamentek. Mi is eliramodtunk, mert félő volt, hogy a
magyarok utánunk jönnek.
Kár volt lebecsülni a magyarokat, hiszen győztek. Szégyelltem is magam
apám előtt. Hadizsákmány nélkül hazatérni?... Ez bűn volt. Fáradtan és búsan
értünk haza. Haza, Konstantinápolyba.
Betyák Kornélia, 7. osztály
Néphősök iskola, Csantavér

Kedves Pajtások!
Kedvenc Mikszáth-hősöm
Az én választásom Vér Klárára esett. Azért éppen rá, mert kitartó volt. Sok
kritika érte, mégsem roppant össze a súlyuk alatt.
Vér Klára férje, a molnár bevonult katonának. Mielőtt elindult, megkérdezte
a feleségétől, hogy hű marad-e hozzá. Vér Klára azt felelte: „Előbb folyik fölfelé a
bágyi patak, mintsem az én szívem tőled elfordul.”
Ekkor gondolkodtam el azon, hogy az ígéret nem mindig szép szó, mert
nem mindenki tartja azt be. Így volt ez Kláránál is.
„Egyszerre a gyertyavilág is elaludt bent a szobában. És a nagy némaságban
csak mintha messze, nagyon messze csikordult volna egyet egy kulcs a zárban.”
Ebben az elbeszélésben az tetszett a legjobban, ahogy az író kifejezte magát.
Klára megcsalta a molnárt, és ezt a Bágy visszafelé folyásával adta a tudtunkra.
„Nagyon meggyűlt a víz éjjel táján a malomgátnál, s amint a két sziklás
hegyoldal között megtorlódott, megduzzadt, de mert nem áradhatott ki, zúgva
csapkodta egy darabig a gátat, majd a partokat, hanem aztán meggondolta
magát, s szép csendesen visszafordult.” (A bágyi csoda)
Klára elhagyta a molnárt, és Gélyi Jánoshoz ment. Azt nem tudnám megmondani, hogy Klára jól döntött-e, de az már biztos, hogy nagy hibát követett
el, mikor Gélyi Jánost is megcsalta.
„Ni, hogy csillog a szeme, ni hogy odanézett a nyalka legényre, epedőn,
lopva, hosszan vetette rá édes tekintetét. ...S jaj, kiesett kezéből, nincs többé
mellén a fehér mályvarózsa.” (Szegény Gélyi János lovai)
Mivel Klári nagyon csinos volt, nem volt neki nehéz a férfiakat elcsábítani.
Vörös hajába, „liliomderekába” és piros orcájába a férfiak belészerelmesedtek
nyomban. Ha én lettem volna az ő helyzetében, a molnártól lehet, hogy elváltam volna, de Gélyi Jánost nem csaltam volna meg.
Klára helyzetét megértem, de mégsem tartom helyesnek azt, amit a férfiakkal művelt. A véleményem az, hogy Klári megérdemelte a halált, de Gélyi János
csak féltékenységből halt meg.
Novák Matildka, 8. osztály
Petőfi Sándor iskola, Doroszló

Hazudós mese
Hol volt, hol nem volt, ott, ahol a kurta farkú malac túr az üveghegyen innen
és túl, élt egyszer egy szegény ember a fiával.
Egy szép ködös, esős nyári napon a fiú elhatározta, hogy elmegy horgászni.
Sokáig üldögélt a parton, mire sikerült egy icipici húszméteres halat fognia. Azt
mondta a hal, hogy ő egy csodahal, s ha a fiú őt visszaengedni a vízbe, teljesíti
öt kívánságát. Hej, megörült ám a fiú! Most aztán gazdaggá válhat! Gyorsan viszszadobta a halat a vízbe. Elindult hazafelé, s rögtön kimondta az első kívánságát:
Legyen egy táltos paripája. Erre odaszállt hozzá egy szúnyog. A második kívánsága az volt, hogy legyen pénze. Talált is ötven parát. A harmadik kívánsága az volt,
hogy a házuk legyen palota. Hát amikor hazaért, látja ám, hogy még az a rossz kis
fal is ledőlt, ami eddig volt. A negyedik kívánsága az volt, hogy legyen mit enni.
Erre az ajtóban talált egy döglött verebet. Az ötödik kívánsága egy szép asszony
volt. Hát hogy ne mondjam, a szomszéd csúf, görbe lábú, fogatlan lánya ragadt
rá. Felháborodva visszament a szegény fiú a folyóhoz, s ott találta a halat, amint a
hasát fogta a röhögéstől. Mikor szemrehányást tett neki a fiú, a hal ezt mondta:
– Bocsi, haver, de én egy hazudós hal vagyok. A többi hazugság mind lefolyt
a Tiszán.
Stanojev Aleksandar, 5. osztály
Samu Mihály iskola, Péterréve

Örömhír, hogy két új munkatárssal gyarapodott rovatunk. A
doroszlói Danka Roland és Turkálj Emma még másodikosok,
de már olvassák a Jó Pajtást, és mivel fogalmazni is tudnak,
megtisztelték a Rügyfakadást írásukkal. Dicséretükre válik, hogy
nemcsak a megfigyeléseiket, hanem a véleményüket is megfogalmazták.
Szilágyiról két szép tavaszköszöntő verset kaptam a hetedikes
Görög Arnold és Szakál Zsóka jóvoltából. Az egyik vers bekerült
a mai válogatásba azoknak a könyvbarátoknak az írásai közé,
akiket az olvasás alkotásra serkent.
Tudom, ilyenkor tanév vége felé megsokasodnak a tennivalók,
ezért türelmesen várom, hogy az élmények írásba kívánkozzanak.
Tomán Mária

Tavasz
A tavasz meghozza az első napsugarakat,
s így elkergeti a téli fagyokat.
Ezután megkezdi a változtatásokat:
új ruhát varr a lomboknak.
Bemártja zöldbe az ecsetét,
s befesti vele a mezők füvét.
A fák belebújnak az új ruhába,
olyan selymesbe, olyan puhába.
A gólyák újra ideköltöznek,
de ennek a békák nem örülnek.
A fecskék is keresnek alkalmas helyet,
hogy házikót építsenek.
A tavasz, ha mindent helyretett,
hátradől karosszékében, ide-oda nézeget,
mert most ő az úr három hónapig,
azalatt minden megváltozik.

Görög Arnold, 7. osztály
Kis Ferenc iskola, Szilágyi

Azért írom ezt a levelet, mert hétfőn furcsa álmom volt.
A barátnőmmel humócskáztunk, és én a szekrénybe bújtam el. Széthúztam
a ruhákat, mert valami fénylő dolgot vettem észre. Gyorsan odahívtam Timit. Ő
azt tanácsolta, hogy hívjuk el Hédit és Bettit is. Megérkeztek a tanácstagok. A
szekrény hirtelen, váratlanul beszippantott mind a négyünket! Nagyon megijedtünk, mert öt percig csak zuhantunk. Végre-valahára talajt értünk. Rögtön
ufók vettek körül minket és bezártak egy cellába. Ordítoztunk, de senki sem
hallotta meg. Végül egy aranyos csillag, Patti settenkedett a közelünkbe. Kiszabadított minket és egy űrhajóba vezetett. Beesteledett. Ideje volt hazamennünk. Patti, a csillagunk szárnyakat növesztett nekünk, és végre elhagytuk a furi
bolygót. Útközben egy nagy kisülés rázta meg a levegőt.
Arra ébredtem föl, hogy megállt a busz. Ideje volt leszállni, mert már az
iskola elé érkeztünk.
Ez volt a hihetetlen álmom, ami nappal esett meg velem a buszban.
Remélem, hamarosan meglátogatsz. Busszal gyere, hátha neked is részed
lesz egy ilyen fura álomban!
Sok szeretettel puszil unokád:
Kitti
Szabadka, 2007. III. 13.
Makai Kitti, 4. osztály
J. J. Zmaj iskola, Szabadka

Virág. Törteli Anna zentai tanuló rajza
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Kedves Nagyi!
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Britney eldobhatja
a parókát

B

ritney Spears még mindig parókát
hord, de az egyik háttértáncosa, Crisilla
Crossland szerint már nem igazán van rá
szüksége. Határozottan jópofának tartja
Britney növőfélben lévő haját.
– Már körülbelül öt centi hosszú és nagyon dögös. Britney fantasztikusan néz ki,
akár modellkedhetne is – mondta a táncosnő az egyik újságnak a pophercegnőről, aki
három év kihagyás után a múlt héten tért
vissza a színpadra.
Crissilla emellett azt is megszellőztette,
hogy az énekesnő, aki februárban kopaszra
borotválta a fejét, jelenleg is keményen
gyakorol, és két új számot is felvett a repertoárjába.
Mi több, Britney állítólag annyira beindult,
hogy már az óceán túlpartja felé kacsingat
– Európába akar jönni.

Jennifert fenyegetik

A
Pink nem
családbarát
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A

z American Idol című amerikai
zenei vetélkedő készítői a versenyzőknek megmondhatják, hogy mit és
hogyan énekeljenek, de Pinknek nem!
A Megasztár amerikai testvérében
nagyon ügyelnek rá, hogy a műsor
egyetlen olyan elemet se tartalmazzon,
ami káros hatással lehetne a kiskorú
nézőkre.
Márpedig Pink U + UR Hand című
száma nem éppen ebbe a kategóriába
tartozik...
A show producerei ezért aztán megkérték az énekesnőt, hogy változtasson
a szövegen, tegye „családbaráttá”.
– Majd ha fagy! – mondta az énekesnő.
Pink tehát nem tett eleget az Idol
kérésének, de azért mégse kellett kivágni a műsorból.
A 27 éves énekesnő végül abban
maradt a tévéműsor rendezőjével,
hogy a Who Knew című száma kerül
adásba.
A kecske is jól lakott, és a káposzta is
megmaradt...

pletykák szerint Jennifer Lopezt megerősített testőrség
védi, mert mindenre elszánt állatvédők azzal fenyegetik, hogy megölik. J Lo ugyanis nemrég halálos fenyegetéseket kapott a „bundamániája” miatt.
Az énekesnőt/színésznőt a PETA nevű állatvédő szervezet már többször is elmarasztalta a bundák szeretete
miatt, de azért addig még ők sem merészkedetek, mint
egyes állatvédők. J Lo a közelmúltban állítólag több fenyegető levelet is kapott, melyekben azt ígérik neki, hogy „a
nyilvánosság előtt végeznek vele, pont úgy, mint azokkal a
lemészárolt állatokkal, melyeknek a bundáját viseli”.
Értesülések szerint a férje, Marc Anthony nagyon aggódik, és két szolgálaton kívüli rendőrrel erősítette meg
a sztár védelmét.

Nelly Furtado Fergiet
kritizálja

A

kanadai popsztár és a BEP szólóban is népszerű énekesnője folyton egymást kritizálja.
Kettőjük vetélkedése Fergie egyik rádiónyilatkozatával
kezdődött, amikor Nelly egyik dalszövegéről mondott
elmarasztaló véleményt.
Aznap délután a riválisát is vendégül látta ugyanaz a
rádió. Nelly ekkor elmondta, hogy számára érthetetlen,
miért foglalkozik vele Fergie, holott alig egy hónappal
azelőtt egészen jót beszélgettek.
– Azt hiszem, mindketten butaságot csináltunk, nem kellett volna ilyen messzire mennünk. Igazából nincs is semmi
bajunk egymással, és biztos vagyok benne, hogy nemsokára
újra barátok leszünk – nyilatkozta végül is Nelly.

Rúzsa Magdi
rekordnézettséget hozott
Mképernyők elé az eurovíziós dalver-

agdi 2 millió 700 embert ültetett a

seny nemrég lezajlott döntőjének idején.
A felmérések szerint ennyien nézték
Magyarországon a finnországi zenei fesztivált. (Aki még nem hallotta volna: Magdi
Európa legnagyobb és legnevesebb zenei
szemléjén a kilencedik lett.)
Mit illik tudni a kishegyesi énekesnőről?
Születés dátum:1985. november 25.
Foglalkozása: szülésznő

Kedvenc színei: zöld, fekete, barna
Kedvenc ételei: báránypörkölt, kacsasült
és olasz tészták
Kedvenc itala: Schweppes
Kedvenc zenekara/előadója: Zanzibar,
Green Day
Példaképe: Tina Turner és az édesanyja
És még egy hír, amely így hangzik: a
kishegyesi csalogánynak nevezett vajdasági énekesnő nyerte az eurovíziós dalfesztivál dalszerzőknek járó különdíját.

Rockkedvelőknek:

„Közösködik” a My Chemical
Romance és a Linkin Park
Aés a Taking Back Sunday együtt lépLinkin Park, a My Chemical Romance

nagy sikereket elérő Baby Sisters
után is az élvonalban maradt,
rajongói szép számmal akadnak,
rengeteg fellépése van.
– Kissé huncut, de hatásos – állítják az új lemez borítójáról.
A borító hátoldalán a dalok listáját is feltüntették, láthatjuk, hogy
kik azok, akikkel duettet ad elő.
Magán a lemezen, és az alatta
lévő papíron is a többihez hasonló
fotográfia van. A füzetecske hátoldalán kis fényképeken bemutatják
azokat az előadatókat, akik vállalva
a felkérést dalra fakadtak Gabival. A
lemezhez járó füzet belső két oldalán Gabi mindenkinek köszönetet
mond, aki közreműködött vagy
elősegítette a korong létrejöttét.

a Muse nevü együttessel turnéztak. Emiatt
néhány május eleji turnédátum változtatásra
szorult, de a nyári időpontok már biztosak.

Hol ki a menő
USA

Nagy-Britannia

1. Norah Jones – Not Too Late
1. Norah Jones – Not Too
2. Klaxons – Myths Of The
Late
Near Future
2. Katharine McPhee
3.
The
View – Hats Off To
– Katharine McPhee
The
Buskers
3. Daughtry – Daughtry
4.
Jamie
T – Panic
4. Celtic Woman – A New
Prevention
Journey
5. Amy Winehouse – Back
5. Pretty Ricky – Late Night
To Black
Special
6.
Just Jack – Overtones
6. Akon – Konvicted
7.
Madonna – The
7. Dreamgirls soundtrack
Confessions
Tour
8. The Shins – Wincing The
8.
Snow
Patrol
– Eyes Open
Night Away
9.
James
Morrison
9. Robin Thicke – The
– Undiscovered
Evolution Of Robin
10.
Keane
– Under The Iron
Thicke
Sea
10. 2007 Grammy Nominees

Németország

1. Norah Jones – Not Too
Late
2. Madonna – The
Confessions Tour
3. Nelly Furtado – Loose
4. Pink – I’m Not Dead
5. Declan – Thank You
6. Carla Bruni – No
Promises
7. Rosenstolz – Das Grosse
Leben
8. The Good, The Bad and
The Queen – The Good,
The Bad and The Queen
9. Stefan Gwildis – Heut ist
der Tag
10. Sido – Ich
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Baby Gabi
új lemeze
aby Gabit nem kell bemutatni
Bazoknak, akik kedvelik a magyarországi popzenét. Az egykor

nek majd színpadra a Project Revolution
turnésorozat keretein belül, ahol mindegyik
csapat a legújabb zenéit mutathatja be a
közönségnek.
Hírek szerint a Linkin Park és stábjuk több
tagja nemrég ételmérgezést kapott, mikor

Gyereknapi koncertet adott Caramel
Áalkalmából.

llami gondozott gyerekeknek adott jótékonysági koncertet Caramel a gyereknap

Molnár Ferenc Caramel, a Megasztár felfedezettje azonnal igent mondott a felkérésre:
– Már sokszor felléptem jótékonysági koncerteken, természetes volt, hogy Ceglédre is elmegyek a gyerekek miatt. Együtt énekeltünk, és ez maradandó élmény volt
mindannyiunknak! A gyereknapi koncert jó lehetőség volt arra is, hogy felhívjuk az emberek figyelmét a nehéz sorsú gyerekekre – mondta az énekes.

Jó Pajtás
top 10
1. Lola: Élj a mának!
2. Avril Lavigne: Girlfriend
3. Beyonce & Shakira: Beautiful Liar
4. Justin Timberlake: What Goes
Around...
5. Tokio Hotel: Spring Nicht
6. Christina Aguilera: Candyman
7. The Pussycat Dolls: Wait a Minute
8. Hilary Duff: With Love
9. Linkin Park: What I’ve Done
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10. Mark: Ments meg, szerelem!

Avril Lavigne

Lola napja a Viva TV-n
VIVA TV május 25-én, pénteken egész nap
ALolával foglalkozik! Többször láthatjátok
eddig elkészült klipjeit és a legújabb, immár
kislemezként is napvilágot látott Mozdulj már
című videóját. A klipeken kívül természetesen
több VIVA-műsorban is feltűnik a tinisztár, így
érdemes lesz egész nap figyelemmel kísérni a
magyar zenetévé programját.
A Munkanapló című műsorban Lola egy
teljes napját követhetitek végig, s a Megálló
vendége is az iú énekesnő lesz.

Mi újság Angliában?

Beyonce és Shakira
csodásan hazudnak
eyonce és Shakira duettje, a
BBeautiful Liar (Szép hazug) című
dala feltört az angol toplisták első
helyére, maga mögé utasítva a nagy
riválist, a Manic Street Preachers
dalát.
Mindeközben Timberlake duettje
két helyet zuhant, és a negyediken
landolt.
Az albumok toplistájának vezető
helyét az Arctic Monkeys lemeze, a
Favourite Worst nightmare már második hete uralja.
A nagy meglepetést egy kanadai nagy csapat, a Michael
Buble-lel okozta. Daluk, a Call me
irresponsible azonnal elfoglalta az
előkelő második helyet.

Twist
Olivér
Részlet

A

helyiség, ahol a gyerekek étkeztek,
egy nagy, kövezett csarnok volt, az
egyik végében állt az üstház; a felügyelő, aki ilyenkor kötényt kötött, egy-két
nő segítségével ebből az üstből mérte ki
a kását a gyerekeknek, ha eljött az étkezés
ideje. Egy bögrényit kapott mindegyik fiú a
fejedelmi ételből, és többet nem – kivéve a
nagy nemzeti ünnepnapokat, amikor még
egy hat és hármonegyed dekagrammos
kenyérdarab is járt nekik ráadásul. A csajkáikat sohasem kellett elmosogatni. Addig
kapargatták őket a gyerekek nagy kanalukkal, amíg fényesre nem tisztogatták megint;
s amikor befejezték ezt a műveletet (amely
sohasem vett sok időt igénybe, mivel a csajkájuk alig volt nagyobb a kanaluknál), csak
ültek tovább a helyükön, és meresztgették a
szemüket az üstház felé, oly sóváran, mintha
fel akarnák falni vele a kemence tégláit is;
közben pedig szorgalmasan szopogatták az
ujjaikat, nehogy kárba vesszen egy csöpp is a
kásából, mely esetleg kifröccsenhetett a kezükre. A fiúknak általában igen jó étvágyuk
szokott lenni. Twist Olivér és társai három hónapja tűrték már a lassú éhhalál kínjait; végül
aztán úgy elvadultak éhségükben, hogy az
egyik fiú, aki korához képest nagyra nőtt, és
egyébként sem volt hozzászokva az ilyesmihez (mert az apjának valamikor lacikonyhája
volt), komoran figyelmeztette társait, hogy
ha nem kap még egy csajka zabkását naponta, megtörténhet, attól fél, hogy egy este
felfalja a mellette alvó gyereket, egy gyenge,
fiatal kis fiúcskát. Vad, elszánt, éhes tekintete volt; el is hitték neki szóról szóra, amit
mondott. Összeültek tanácskozni; sorsot
húztak, hogy a vacsora után ki menjen oda

a felügyelőhöz, ráadást kérni; s Twist Olivérre
esett a választás.
Elérkezett az este; a fiúk leültek az asztalukhoz. A felügyelő elfoglalta helyét az
üstház mellett; a kisegítő szegényházbeli
asszonyok felsorakoztak mögötte; kiadagolták a kását; aztán elmondták a hosszú
imát a rövid étkezéshez. A kása elfogyott; a
fiúk sugdolózni kezdtek, kacsingattak Olivér
felé; a mellette ülők pedig bökdösték. Akármilyen gyerek volt is még, az éhség elkeseredetté tette, s a nyomor vakmerővé. Felállt
az asztaltól; a csajkájával és a kanalával a
kezében odalépett a felügyelő elé, s kissé
megrettenve saját bátorságától, így szólt:
– Kérek még, felügyelő úr.
A felügyelő kövér, erőteljes ember volt;
de most nagyon elsápadt. Néhány másodpercig csak elképedve, megdöbbenve
nézte a kis lázadót, aztán belekapaszkodott
az üst szélébe, hogy hanyatt ne vágódjon.
Az asszonyok kővé váltak az álmélkodástól;
a fiúk pedig félelmükben.
– Mi? – nyögte ki végre a felügyelő tompa hangon.
– Kérek még – ismételte Olivér –, felügyelő úr.
A felügyelő fejbe vágta Olivért a merőkanállal; lefogta a két karjával, magához szorította; és kiabálni kezdett az egyházfiért.
A tanács ülést tartott éppen, amikor
Bumble úr berontott az ünnepélyes terembe, izgatottságában magánkívül, s így
fordult az elnöki székben ülő úrhoz:
– Limbkins úr, kérem, bocsánatot kérek,
Limbkins úr, kérem! Twist Olivér ráadást
kért!
Általános
megdöbbenés
támadt.
Valamennyiük arcára kiült az elszörnyedés.
– Ráadást! – mondta Limbkins úr. – Szedje össze magát, Bumble, és beszéljen értelmesen. Azt akarja mondani, hogy ráadást
kért, miután elfogyasztotta a vacsorára
előírt szabályos adagját?
– Azt, kérem – felelte Bumble.
– Ez a kölyök egyszer még lógni fog
– mondta a fehér mellényes úr. – Biztos,
hogy akasztófán végzi.
Senki sem mondott ellent a jövőbe látó
úriembernek. Heves vitatkozásba kezdtek,
megtárgyalták az ügyet. Olivért azonnali
elzárásra ítélték; másnap reggel pedig egy

Charles Dickens (csárlsz dikensz;
1812–1870) angol író neve a hetedikesek
számára (házi olvasmányaik révén) nem
ismeretlen; de biztos mások is olvasták,
látták filmfeldolgozását, vagy legalább
hallottak legismertebb regényéről, a
Copperfield Dávidról (1850). Dickens
erős és döbbenetes képet fest műveiben
a korabeli angol társadalom alsóbb
rétegeinek nyomorúságáról. Különösen
gyermekszereplőinek élettörténete hat
megrázó erővel. Twist Olivér című regénye
1838-ban jelent meg. Főhőse, Olivér, az
árvagyerekek szerencsétlen életét éli, rengeteg megaláztatás, nélkülözés és kegyetlenség megélését követően vesz szerencsés
fordulatot sorsa. Olvasd el és értelmezd az
itt közölt részletet! Mi jellemzi az elbeszélő
bészédmódját?
Percy Bysshe Shelley (pörszi bis seli;
1792-1822) különös és tragikus jelensége
az angol romantikának. Mindössze harminc évet élt, de ez idő alatt is remekműveket alkotott. Ódái közül az Óda a nyugati
szélhez (1819) című, ötrészes alkotása a
legismertebb. Csodálatos zeneiség jellemzi: megszólaltatja benne a természet
„zenekarát”. Figyeld meg milyen költői
kifejezőeszközök (szóképek és alakzatok)
révén ér el hatást!
Kellemes olvasást! Jó munkát!
Bence Erika
hirdetményt ragasztottak ki a dologház kapujára, amely öt font jutalmat ígért annak,
aki hajlandó átvenni Twist Olivért az egyházközösségtől. Más szóval felajánlották
Twist Olivért öt font ráadással akárkinek,
férfinak, nőnek, akinek szügsége volt egy
inasra, bármiféle mesterségében, hivatásában vagy foglalkozási ágában.
– Még soha életemben semmiben sem
voltam olyan biztos – mondta a fehér mellényes úr, amikor másnap délelőtt megállt a
kapuban, és elovasta a hirdetményt –, még
soha életemben semmiben nem voltam
olyan biztos, mint abban, hogy ez a kölyök
egyszer még lógni fog.
Minthogy a továbbiakban arról szándékozom beszámolni, hogy igaza lett-e a
fehér mellényes úrnak vagy sem, azt hiszem,
csak csökkenteném vele az elbeszélésem
érdekességét (feltéve, hogy egyáltalán érdekesnek fogja találni bárki is), ha már most
elárulnám, hogy Twist Olivér élete csakugyan
ilyen erőszakosan ért-e véget vagy sem.
(Bálint György fordítása
Ottlik Géza átdolgozásában)
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Würtz Ádám rajza

Charles Dickens

Kedves Olvasó
Tanulók!

Percy Bysshe Shelley

Óda a nyugati szélhez
I
Nyugati nyers Szél, Ősz sóhajja, vad!
Te láthatatlan! jössz, és mintha mord
varázsló űzne szellemrajt, szalad
a sárga s éjszín s lázpiros csoport:
a pestises lombok holt népe – Te,
kinek szekere téli sutba hord
sok szárnyas magvat, hűs sötétbe le,
aludni, mint a test, mely sírba dőlt,
míg azur húgod, a Tavasz szele
megint kürtjébe fú, s riad a föld,
s édes bimbónyáj legel a napon
s völgyet-hegyet szín s illat lelke tölt;
Vad Szellem! szálló, élő mozgalom!
ki rontasz és óvsz! halld, óh, halld dalom!

II
Te, kinek – míg az ég reng – áramán
omló felhő, mint hullt lomb, andalog,
hullatja busa ága: Menny s Óceán

év gyászdala, ki zengsz, míg rest tető
gyanánt az Éj, e roppant sírhalom
borúl körül s bús boltját reszkető

víg lelke vissza, óh, ég vándora!
Midőn társad valék s hivém: elér
a lélek s túlröpül! – óh, tán soha

páráid terhelik, s a hűs falon
vak víz s tűz s jég tör át! – óh, halld dalom.

nem zengene jajszóm, mely most esdve kér:
ragadj el hab, felhő, vagy lomb gyanánt,
mert tövisekre buktam, s hull a vér,

III
Ki felvered nyár-álmából a kék
Földközi-tengert, mely lustán pihen
kristályos habverés közt fekve rég

V
habkő fokoknál, Baiae öbliben,
s álmában agg kastélyok tornya ring
a hab sűrűbb napfényén égve lenn,
s azúr moszat s virág lepi be mind,
oly szép, hogy festve sem szebb – óh, te Szél,
ki jössz, s Atlant vad vízrónája ing
s fenékig nyílik s látszik lent a mély
tenger-virág s mit az iszap bevon:
a vízi vak lomb, mely zöldelni fél,
mert hangod csupa sápadt borzalom,
melytől remeg s széthull – óh, halld dalom!
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IV
s zápor zuhan, s villám, bús angyalok,
s kibomlik már két útad tág legén
mint vad menád-haj s szikrázik s lobog
az ég aljától, hol kihúnyt a fény
az ég ormáig a közelgető
vihar sörénye! – Óh, Te, a szegény

s zord órák súlya húz s lánccal fon át,
lelked szabad, vad, büszke rokonát!

Ha lomb lehetnék, s vinnél, bús avart,
vagy felhő, szárnyaid közt lengeni,
vagy hullám, mely, bár zúgasd és kavard,
szabad, majdnem miként Te s adsz neki
erőt, erős úr! – vagy ha csak kora
kamaszidőmnek térne gyermeki

Legyek hárfád, mint hárfád a vadon,
hulló lomb vagyok én is, ne kímélj!
Ha vad zenéd felzúdul szabadon,
lomb s lélek hadd kísérje őszi, mély
dallal, mely édes, bár fáj – óh, te zord
lélek, légy lelkem, én s te: egy személy!
Holt szellemem a Tér ölén sodord,
tört lombként, melytől sarjad újra más!
S dalom égő zenéjét messzi hordd,
mint oltatlan tűzhelyről a parázs
röpül, óh, szórd szét, hol csak ember él!
Ajkam szavából prófétás varázs
kürtöljön az alvóknak! Óh te Szél!
Késhet a Tavasz, ha már itt a Tél?
(Fordította Tóth Árpád)

1909.

május 24-én alakultak meg az
első európai nemzeti parkok,
egyszerre mindjárt kilenc, mind Svédországban.
Az EUROPARC Szövetség kezdeményezésére
1999 óta ennek emlékére minden év május
24-én ünneplik az európai nemzeti parkok napját. A nap „a nemzeti parkok és egyéb védett
területek célkitűzéseire és jelentőségére kíván
ráébreszteni” és „igyekszik minél szélesebb társadalmi támogatást szerezni a természetvédelem
ügyének”. A nap alkalmából a nemzeti parkok
különféle programokkal mutatják be tevékenységüket, védett értékeiket. A 2006-os nap
jelmondata: „A mi tájunk – tér a természetnek, lehetőség az embereknek” volt (forrás: Wikipédia).
A címoldalunkon látható nemzeti parkok közül egyértelműen a Fruška gora Nemzeti Park
esik hozzánk legközelebb (noha a Durmitor, a
Triglav és Hortobágy sincsennek igazán meszsze). A verseci domb mellett Vajdaság egyetlen
olyan „dudora”, melyet ötszázvalahány méteres
magasságával egyáltalán hegynek lehet nevezni. Állati és növényi fajokban gazdag, szemet
gyönyörködtető vidék, szép kirándulóhelyekkel,
hegymászómaratonnal, no meg a címoldali
Ledinci banyato

képünkön látható „Ledinci-tóval”. Amely körül
viszont igazi – a természetvédelem álcájába csomagolt – politikai hisztéria van kialakulóban. Persze, mint mindenhol, itt is a pénz beszél, a kutya
ugat. A „tó” ugyanis valójában egy eláratsztott
kőbánya, mely nincs befejezve, lezárva, s valóban életveszélyes a fürdőzőkre nézve. A kőfejtők
kiszárítanák és követ bányásznának (hiszen
valamiből meg kell építeni a Szabadka–Požega
autópálya vajdasági darabját, más kőfejtő pedig
nincs a közelben, s távolabb snincs), néhány
helybeli vállalkozó viszont már vállalatot is alapított a tó turisztikai kiaknázására. A zöldeknek
a tó a szimpatikusabb, de – mint legtöbbször
– megoldást ők sem tudnak fölkínálni…
Lépjünk azonban tovább, és keressünk olyan
helyet, ahol veszekedés helyett a természetet
élvezhetjük, tiszta levegőt szívhatunk. Például
ugorjunk el a Durmitorra, a szomszéd országgá
lett Crna Gorába! Még 1872-ben Nikola montenegrói király érezte, hogy a Biogradska gora
felbecsülhetetlen természeti egységet alkot a
jövő nemzedéke részére, ezért törvénnyel védetté nyilvánította. Ez az őserdő az egyike annak

az utolsó három őserdőnek, amelyek Európában
találhatók, a legtipikusabb őserdei vegetációval.
A nemzeti park 5400 hektárt foglal el, a Bjelašica
hegy közepétől a Tara és a Lim folyó között.
Az erdő a terület 80%-át veszi el. A legtöbb fa
több mint 500 éves, 26 növényi ökoszisztéma él
együtt, 86 féle fa, 220 különféle növény. A több
Durmitor

száz éves fák magassága eléri a 40–50 métert is.
Az ornitológusok igazán élvezhetik megfigyeléseik alkalmával a madarakat, több mint 150
féle madár él itt. Az állatok közül megtalálható
a: szarvas, őz, vaddisznó, medve, farkas, róka,
nyúl, vidra. A parkban azonosítottak 350 féle
rovart. Az intenzív gleccsermozgás miatt ezen
a területen, különféle geomorfológiai alakzatok
jöttek létre, a folyóvölgyektől a hegyi csúcsokig,
melyek közül van, amelyik 2000 méter magas.
A legismertebb és legnagyobb ezen a részen
a Biogradi-tó, mely a tengerszint felett 1094
méteren található, és központi helyet foglal el a
parkban. A Biogradska gora nemcsak a kutatók

Kornati

részére érdekes, hanem igazi úti cél a kirándulók
számára is. Ha eljutunk erre a helyre, akkor teljes
tüdővel lélegezzünk, hogy élvezhessük minden
porcikánkkal a természet ősi erejét.
Ha viszont a tengert kedveljük és a szigeteket, jobb helyet nem is találhatnánk, mint
a szomszédos Horvátország tengerének sziget-gyöngysorát: a Kornat-szigeteket, avagy a
Kornati Nemzeti Parkot, mely Zadar (Zára) városától délnyugatra, körülbelül egyórás hajóútra
található. Az út során az Ugljan és Pašman szige-

tek között átívelő híd alatt kell elhajózni, ahol a
kisebb-nagyobb vitorlások, jachtok és kiránduló
hajók sorba állnak, hogy a szűk csatornán áthaladhassanak. A szoroson való áthaladás után már
feltűnnek a kopár szigetek, amelyek szinte mind
lakatlanok, csak egy-egy, mára vendéglátásra
berendezkedett volt halásztanya, halásztelepülés lelhető fel. A nyílt tengerrel közvetlenül
érintkező szigeteken a hullámok több helyen
100 méteres függőleges sziklafalakat alakítottak
ki, melyek előtt a tenger mélysége is hasonló.
Dugi Otokon egy tengerszemet is találhatunk,
melynek sótartama olyan magas, hogy szinte
lebeg rajta a fürdőző. A közel 140 sziget az Adriai-tenger legtagoltabb szigetcsoportját alkotja, a
legnagyobbak a Kornat, Žut, Piškera, Kurba Vela
(ez utóbbi jelentése nagy szajha).
Ha ide akartok látogatni, akkor kabinos
tengeri csónakkal induljatok, és legjobb, ha úgy
tervezitek, hogy hajótokon töltitek az elkövetkező néhány éjszakát (valamely szélvédett öbölben
vagy a Piškera, ill. Žut jachtkikötőben). Több helyen étterem is várja a hajósokat – a legjobbak
egyike Ravni Žakanon található. Kipróbálva.
A hegymászás kedvelőinek pedig íme egy
magyar turista Triglav-élménye. A Triglav (három fej, Szlovénia címerében is szerepel) egyébként Szlovéniában van, s az egykori Jugoszlávia
legmagasabb hegycsúcsaként tanultuk annak
idején az iskolában.
„…A sziklák fantasztikus fehér színben
pompáztak körülöttünk. (Ha fokozni kívánnám a
beszámolót, akkor azt írnám: ISZONYATOSAN fehérek voltak!!!) Egy kis idő múlva feloszlott a köd,
és megpillantottuk a mögöttünk levő Begunjskihegy csodás déli falát is, miközben kinyíltak a
gyönyörű kis alpesi virágok, majd ráadásként a
fehér felhőkből időnként elő-előbukkant maga a
CSÚCS, vagyis a Triglav személyesen.
A csapattagok lelkiállapota fokról-fokra
javult, már alig emlékeztünk a felvezető út nehézségire, a táj szépsége kárpótolt mindenért.
(A fáradtság, mint tudjuk, sokszor igen relatív
dolog.) Buzgó fotózás közepette vágtunk át a
fennsíkon (közben egy kisebb hófoltot is kereszteztünk), megmásztunk egy hegyoldalban
haladó könnyű ösvényt, majd negyed 11 körül
2515 m magasságban megérkeztünk a Triglavturistaházhoz.
Ez Szlovénia legmagasabban fekvő háza, ennek ellenére leginkább egy szállodához hasonlít:
több emelet, tágas helyiségek, kívül napelemek
stb. Egy régi bölcsesség alapján a mellékhelyiség
állapotán lehet lemérni egy-egy hely színvonalát: nos, a Triglav-ház ingyen használható WC-je
ragyogott a tisztaságtól! A ház egyetlen problémája, hogy egy kicsit drága (1 kis csésze tea pl.
1,5 euró), de ezt még elviseli az ember, főleg, ha
semmit sem vásárol, csak a hazait eszegeti, amit
itt – egyes nyugati helyekkel ellentétben – nem
tiltanak. Az ebédlőben kényelemesen elfértünk,
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Európai nemzeti parkok napja

hisz alig voltak rajtunk kívül a hegyen. A hátizsákokból előkerültek a finomabbnál finomabb
falatok, és a mai napon először végre mindenki
jóllakhatott. (Ha valamelyik kedves Olvasó
esetleg krónikus étvágytalansággal küszködne,
ajánlom, másszon fel éhgyomorra a Triglav-házig...) Utána buzgó emésztésbe és beszélgetésbe
fogtunk, és ki-kinéztünk a csúcsra, amelyre azonban masszív felhő telepedett.
11 óra körül eldördült a képzeletbeli startpisztoly, és nekifogtunk az utolsó, a kiírás szerint egy
óráig tartó szakasznak. A háztól előbb egy nyeregbe kellett leereszkedni, ami után egy meredek
fal állta utunkat, szerencsére sűrűn betüskézve. A
meredek falat magunk mögött hagyva hamarosan a csúcsgerincen találtuk magunkat. Jobbrabalra szakadék, amikből azonban csak nagyon
keveset láttunk a felhő miatt. Sajnos a körülöttünk
fekvő hegyvonulatokkal is ez volt a helyzet. A
gerincen kiépített, szinte folyamatos sodronykorlátot eleinte egy kicsit feleslegesnek éreztem, de
aztán – látva a (túl) sok márványlapot az egykor
itt lezuhant turisták neveivel – beláttam: 80–100
km/h-ás szélben azért jól jöhet ez a sodrony...
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Triglav

Megmásztuk a Triglav tömb első »fejét«,
leereszkedtünk egy nyergecskébe, felkapaszkodtunk a középső »fejre« (jó fej volt), majd
fél 1 tájban az Aljaž tiszteletes és barátai által
összeeszkábált fémbódé (Aljažev stolp) jelezte:
megérkeztünk a csúcsra!
Triglav, 2864 m magasan a felhők fölött!...”
Ezek után viszont szálljunk le síkabb vidékre:
Magyarországon, annak északkeleti részében, a
Hortobágy folyó kilenclyukú hídját körülölelve
terül el a Hortobágy Nemzeti Park, egykor a
„gulyásturizmus” fellegvára, ma igen komoly
szerepet betöltő természetvédelmi terület.
A kiaszott szikes puszta láttán nehéz elhinni,
hogy e táj arculatát döntően a vizek formálták.
A Hortobágy sekély mélyedéseinek nagy része
a jégkorszak végétől a 19. század közepéig a
Tisza és a Berettyó szabad árterülete volt, melyek
vize gyakran öntötte el a területet, hordalékával
termékeny talajtakaró feltételeit biztosítva, míg
néhány helyen a víz akár egész éven át megmaradt, vizenyős területeket, tocsogókat, mocsárrendszereket létrehozva. Honfoglaló őseink
egy nagy kiterjedésű mocsarakkal, szikesekkel,
rétekkel tarkított tájat találtak itt.

Az ember jelenléte e térségben már a fiatalabb kőkorszakban is bizonyítható: elsősorban a
réz- és bronzkor folyamán emelték a (köznyelv
által kunhalmoknak nevezett) kurgánok nagy
részét. A kurgánok mesterséges eredetű, tájképi,
régészeti, botanikai, zoológiai és kultúrtörténeti
szempontból kiemelkedően fontos mesterséges
eredetű képződmények – lakódombok, sírhalmok, őrhalmok és határhalmok. Méretük változó: átmérőjük 20–90 méter, relatív magasságuk
0,5–12 méter. Alaprajzuk többnyire a körhöz
közelítő ovális.
Hortobágy

A középkorban a falvak kialakítása jelentette
e tájon az ember legmarkánsabb tájképi beavatkozását – erről ma már csak néhány templomrom
tanúskodik. Az Alföldön keresztülvezető fontos
kereskedelmi útvonalak (mint például az erdélyi
sóbányák kincsét szállító „sóút”) mentén épültek
fel 10-12 kilométerenként – többségében a 17.
században – az utazókat kiszolgáló csárdák,
valamint a vízborítás időszakában a közlekedést
megkönnyítő hidak. Ezek egy híres utóda és
legismertebb példája, mely a Hortobágy egyik
szimbólumává is vált, az 1827-ben megépített
Kilenclyukú híd. Szintén a magyar puszta szimbólumaként ismeretesek az eredetileg az állatok
itatására szolgáló gémeskutak.
A táj területének döntő hányadát ma természetes élőhelyek – sziki gyepek és sziki legelők,
löszpuszták, ártéri erdők és ligetek – képezik,
valamint egy mocsarakból, tavakból és holtágakból álló „vízország” alkotja, a mozaikos
talajviszonyoknak köszönhetően változatos és
gazdag növény- és állatvilággal. Ha a Hortobágy
állatvilágáról esik szó, először talán mindenkinek
a szilaj állattenyésztéssel meghonosodó szürke
marha és rackajuh, valamint a mangalica sertés
és a nóniusz ló jut az eszébe. A Hortobágy azonban nemzetközileg is kiemelt fontosságát sajátos madárvilágának köszönheti. A mocsarak és
halastavak a madarak fészkelésének és vonulásának európai jelentőségű helyszínei: eddig 342
madárfaj előfordulását regisztrálták itt, melyek
közül ezidőtájt 152 fészkel is a nemzeti parkban.
A Magyarországon átvonuló darvak 95%-a a Hortobágyon megpihenve repül tovább, az eddig
megfigyelt legnagyobb éjszakázó darutömeg 55
ezer madarat számlált. A daru- és vadlúdvonulás
az itteni madárvilág életének egyik legszebb,
nemzetközi hírű látványossága. Ez az élettere
Közép-Európa legnagyobb kanalasgém-állományának és számos más gémfajnak, a batlának és
kárókatonáknak, valamint igen fontos költő- és
vonulóhelye számos énekesmadárfajnak.

És eljutottunk még egy madárrezervátumhoz, amelyet sokak tévesen Szkadári-tónak mondanak. Pedig a névadó város, Shkodra (szerbül:
Skadar) Albániában van, a tavon Montenegró és
Albánia osztoznak – tehát magyarul helyesen:
Shkodrai-tó.
Európában ez az utolsó élőhelye a pelikánoknak, a legnagyobb madárrezervátum Európában, az egyik legnagyobb édesvízi mocsár a
Mediterránon, a legnagyobb tó a Balkánon, a
legnagyobb természeti és történelmi attrakció
Montenegróban. A Shkodrai-tó, mint a madarak
jelentős élőhelye 1996-ban felkerült nemzetközileg igen elismert Világ mocsarai listára. A
madárvilág szerelmesei itt teljes egészében
hódolhatnak a hobbijuknak, 270 fajta madár
fészkel a tavon, legtöbbjük védettnek számít. A
legritkább védett madár a pelikán. 40 fajta hal
él a tóban, érdekes, hogy részint jelen vannak
bizonyos tengeri halak is. A vadászszezonban
halászok és vadászok kedvelt helye a tó. A
völgyben 20 monostorkomplexum található, ez
mutatja, hogy e térség mindig is igen fontos volt
a montenegrói emberek életében.
Shkodrai-tó

A tó a zetai–shkodrai völgyben helyezkedik
el, légvonlban alig 7 kilométerre a tengerparttól.
Két harmada a tónak Montenegróé, egy harmada pedig Albániáné. A vízterület nagysága függ
a víz állástól: 370–530 km2. A montenegrói rész
40 000 m2, nemzeti parkká lett nyilvánítva. A
tófenék egyes részei a tengerszint alatt találhatóak, ezekből a helyekből van vagy 30 darab,
„szemnek” nevezték el őket. A legmélyebb szem
a Radus, mélysége 60 méter. A tó átlagos mélysége egyébként csupán 6 méter. Vitorlázás közben
gyönyörködhetünk a szépséges partokban,
szigetekben, félszigetekben. A partjait mocsaras,
sűrű növényzet szövi át. Megtalálható a sárga és
a fehér gesztenyefa is.
A Rijeka Crnojevića egy kicsi festői halászfalu,
mely a középkorban a Zeta fejedelemség nyári
fővárosa, fontos kereskedelmi központ volt. A
fejedelmek itt pihentek a kellemes klíma miatt,
s itt nyomtatták az első cirill betűs könyvet is
(Oktoih). A balkáni háborúk előtt a térségben
rengeteg manufaktúra, kézműves műhely üzemelt. Itt nyitották az első gyógyszertárat Montenegróban és az első fegyvergyártó üzemet.
A Shkodrai-tó Nemzeti Parkkal zárjuk parknéző sétánkat. Akit bővebben érdekel a téma,
keressen rá az interneten, s rájön: rengeteg természeti szépség várja az európai nemzeti parkok
látogatóit, nemcsak május 24-én, az európai
nemzeti parkok napján.

Pattanások
L

ehet, hogy eddig problémamentes
volt a bőröd, most pedig nem győzöl
bosszankodni, hogy milyen zsíros, pattanásos. A menzesz előtt gyakran előfordul,
hogy még több pattanásod keletkezik, de
a menstruáció végére ezek rendszerint el
is múlnak.
Ha mostanában nem tökéletes a bőröd,
akkor se csinálj belőle túl nagy ügyet, egyszerűen át kell vészelni ezt az időszakot. Ez
persze nem jelenti azt, hogy semmit nem
tehetsz ellene, sőt! Biztos nem először
hallod az alábbi tanácsokat, de itt az ideje,
hogy meg is fogadd őket, és rövid idő után
élvezheted az eredményt!

Egyél sok nyers zöldséget, gyümölcsöt!
Tejet, tejtermékeket (joghurt, kefir), müzlit
is naponta fogyassz, de csak módjával!
Kerüld a zsíros ételeket! Tartózkodj minél
többet a szabad levegőn és mozogj sokat!
A rendszeres mozgás a bőrt is szépíti. Bőröd tisztítására használhatsz pattanások
elleni kozmetikumokat, de ha naponta
háromszor szappannal, meleg vízzel arcot
mosol, az is kiválóan szárít. Arra vigyázz,
hogy ne szárítsd túl, mert akkor a pattanások mellett még hámlani is fog. Ha száraznak érzed, használj nem zsíros hidratáló
krémet! Ha nagyon mitesszeres a bőröd,
érdemes havonta kozmetikussal kitisztít-

Hogyan szakítsunk?

tatni. Semmiképp ne magad nyomkodd,
mert elfertőzheted, hegesen gyógyulhat!
Amennyiben nagyon vészesnek ítéled a
helyzetet, bőrgyógyászhoz is fordulhatsz.

A szín elárulja,
ki vagy
Bszínekben járnál, vagy olyan, hogy szeretnél elbújni egy

Ade annak, akit elhagynak, a legfájdalmasabb veszteségek
szakítás így is, úgy is rossz dolog. Annak is rossz, aki szakít,

egyikét kell feldolgoznia és túlélnie. De túl kell, és túl is lehet!
Ha te szakítasz, a legtöbb, amit tehetsz, hogy próbálsz
minél kisebb fájdalmat okozni a másiknak. Ha beleszerettél
valaki másba, ne titkold el, tiszteld meg az őszinteségeddel
– még mindig jobb, ha tőled tudja meg, mintha bárki mástól.
Márpedig abban biztos lehetsz, hogy megtudja! Lehet, hogy
te szeretnéd a kapcsolatot barátságként folytatni, de készülj
fel rá, hogy a legtöbb esetben ez nem működik, vagy csak
jóval a szakítás után sikerül barátsággá alakítani. Hangsúlyozd,
mi volt a szép és a jó a kapcsolatban, de mondd el azt is, hogy
már nem érzel ugyanúgy iránta.
Méltósággal szakíts – ha a másik jelenetet rendez, zsarolni
próbál, de a te szándékaid véglegesek, ne hagyd magad befolyásolni. A legjobb, ha a szakítás után néhány hétig nem
találkoztok. Ha ez nem megoldható, egy darabig légy vele udvarias, de távolságtartó, ne ébressz benne hiú reményeket!

barna vagy fekete ruha mögé, hogy észre se vegyen senki.
Minden bizonnyal olyan is történt már, hogy egy kedves ruhád
hónapokig állt a szekrényben, anélkül, hogy ránéztél volna.
Manapság gyakran beszélnek arról, hogy a színek speciális
rezgésükkel hatást gyakorolnak ránk, akár akarjuk, akár nem. A
világos színek nyugtatnak, pihentetnek, a sötét vagy az élénkebb színek feltöltenek energiával. Éppen ezért öntudatlanul
is hangulatunkhoz illő ruhát veszünk fel, vagy éppen annak
az ellentétét, azért, hogy gyógyuljunk általa. Ez magyarázza
például azt, hogy miért vásárolunk hirtelen egy élénksárga
szoknyát, aztán sosem vesszük fel többé. A szakértők, színterapeuták véleménye szerint a szervezetünkre a tiszta, telített
színek vannak jó hatással. Ezek közül is azok, amelyek közelebb
állnak lelki alkatunkhoz. A legtöbb színnek van önmagában
álló jelentése, mégis gyakran nyerhetnek egyéni, személyre
szabott fontosságot is.
Piros-vörös: élénkít, aktivizál, serkenti a vérellátást.
Zöld: nyugtat, ellazít, összhangot teremt test és lélek között. Lehet az éretlenség, a tapasztalatlanság jelképe.
Narancssárga: erősít, segíti a pozitív energiák áramlását.
Oldja a stresszt, derűssé tesz.
Kék: nyugtat, hűsít, jó hatással van a szemre, gyulladásokra,
fájdalomra. Az elmélkedés és megnyugvás színe.
Fehér: fájdalomcsillapító hatású. A tisztaság, egyszerűség
jelképe. Az öröm, bizonyos kultúrákban a gyász színe.
Lila: oldja a feszültséget. A mértékletesség színe. Akkor
választjuk, ha befelé szeretnénk fordulni.
(Diákabrak)

22 Jó Pajtás

izonyára volt már olyan érzésed, hogy leginkább vidám

Mesélő virágok
A nefelejcs meséje

Mifelénk a május a virágok hónapja.
Megújul a természet, virágba
borulnak a fák, színpompás, illatos
virágok bontják szirmaikat, és
mesélnek azoknak, akik meghallják,
megértik szavukat. Hallgassuk meg
történeteiket!

Emesszi országba. Búcsúzáskor megfogadták, akárhová vezeti
gyszer régen élt egy leány, akinek kedvesét háborúba vitték,

is sorsuk, ahányszor csak patakparton virító kis kék virágot látnak,
leszakítanak egyet, és egymásra emlékeznek. Sok-sok esztendő
múlva a párját hűségesen váró leány a patak partján őszülő hajú
férfit pillantott meg, amint az lehajolt, hogy letépjen egy kék virágot. Egymásra ismertek, és boldogan éltek, amíg meg nem haltak.
Az apró kék virágot azóta is nefelejcsnek hívjuk (szép régi magyar
neve szemvigasztaló), és akár igaz a történet akár nem, ma is a hűség jelképeként tartjuk számon.
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A nárcisz titka
lt valaha egy görög iú, Képhisszosz
Éfolyamisten fia, Narkisszosz. Szép-

ségét a világon semmi sem múlta felül,
de büszke, öntelt volt és képtelen a
szerelemre. Ékhó, a szép erdei nimfa is
reménytelenül szerette, és bánatában
el is emésztette magát. Csak a hangja
maradt meg, szakadékokba, erdőkbe
rejtőzve, ahonnan halk visszhangként
ma is felhangzik. Narkisszosz végül elnyerte méltó büntetését: maga is a szerelem áldozata lett. Egyszer, egy tiszta
vizű forrás fölé hajolva, megpillantotta
a víz türkében saját arcát, és azonnal
olthatatlan szerelemre lobbant önmaga
iránt. Csak nézte képmását, nem evett,
nem ivott, míg végül holtan hanyatlott a
földre. Amikor a nimfák (Zeusz erdőkben,
tavakban élő szép lányai) eltemették, sírján illatos fehér virág nyílt, a nárcisz.

A jácint
története
Aből fakadt a jácint is. Hüakinthosz

legenda szerint gyönyörű iú véré-

barátságáért ketten is versengtek:
Apollón napisten és Zephürosz, a nyugati szél istene. Egyszer, amikor a szép
pásztor a diszkoszvetést gyakorolta
Apollónnal, a szelek féltékeny istene
úgy irányította a napisten korongját,
hogy az szétzúzta Hüakinthosz fejét.
A gyászoló Apollón már csak annyit
tehetett, hogy kiontott véréből csodaszép, illatos virágot fakasztott, a róla
elnevezett jácintot.
(Cimbora)

Rajzolj malackát
és teszteld le
magad!

Nagyon egyszerű ez
a személyiségi teszt,
és nem kell hozzá
semmi más, csak
annyi, hogy fogj egy
fehér lapot,
és rajzolj egy malacot.

NEM haladhatsz tovább a tesztben, amíg meg nem rajzoltad a malacot! NE
csalj, komolyan ne, AZ ÉLVEZET LÉNYEGE A TITOKZATOSSÁG. Hehe.

Kész? BIZTOS?
Most jön az érdekes része a tesztnek:
az ÉRTÉKELÉS.

A papír felső részére rajzoltad: Pozitív és optimista vagy.
A lap közepére rajzoltad: Realista vagy.
A lap aljára rajzoltad: Pesszimista vagy, és hajlamos a negatív viselkedésre.
Ha balra néz: hiszel a hagyományban, barátságos vagy és könnyen emlékszel fontos
dátumokra, mint pl. születésnapok, évfordulók...
Ha jobbra néz: újító és aktív vagy, de nem erős benned a családi érzés, és a fontos dátumokkal sem törődsz.
Ha szembenéz veled: egyenes jellem vagy, szívesen vagy az ördög ügyvédje, és nem félsz a vitáktól.
Ha nagy részletességgel rajzoltad meg: analitikus vagy, türelmes és bizalmatlan.
Ha nem túl részletes: érzelmes vagy és jóhiszemű, nem vagy túl következetes és sok kockázatot vállalsz.
Ha 4 lábnál kevesebbet rajzoltál neki: bizonytalan vagy, esetleg épp az életed egy nagy változásokkal teli szakaszában tartasz.
Ha mind a 4 lábát megrajzoltad: biztos vagy, makacs, önfejű és túlságosan ragaszkodsz az ideáljaidhoz.
Ha négynél több lábat rajzoltál neki: nem vagy normális.
A fül mérete azt mutatja: mennyire hallgatsz másokra, minél nagyobbat rajzoltál, annál jobban.
És azt is, hogy mennyire hiszed el azt, amit ebben a tesztben most megtudtál magadról.
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A malac személyiségi tesztként szolgál, és azon a személyen alapul, aki rajzolja.
Ha kész a malac:

Válaszol: Bori Mária pszichológus

„Kedves Bizalmas sorok!
Én egy tizenöt éves lány vagyok, aki boldog és
vidám természetű lánynak számít. Legalábbis, amikor a barátnőkkel beszélgettem, ezt
mondták rólam. Én viszont az utóbbi időben
szomorúnak és boldogtalannak érzem magam. Tetszik egy fiú, mondhatom, szerelmes
vagyok egy nyolc évvel idősebb fiúba. Neki
van csaja, velem akkor beszélget, amikor találkozunk, vagy ha fölhívom telefonon. Őrülten
szeretem! Kérlek segíts, mit tegyek, hogy az enyém legyen?
Milli”
Válasz:
Kedves Milli!
Nem szolgálhatok jó hírrel. Azt hiszem, hogy ha már jár valakivel
egy 23 éves fiú (15+8=23), kicsi a valószínűsége, hogy egy csitri felé
fog fordulni (csitrinek számítanak az ilyen időseknek a tizenöt évesek). Biztosan legyezgeti a hiúságát, hogy egy fiatal lány érdeklődik
utána. Ha nem akar veled találkozni, ha nem kapsz ilyen jellegű jelet, amikor találkoztok, ha nem kezdeményez és közeledik hozzád,
akkor nem hiszem, hogy felbontja a már meglévő viszonyát. Ezért
ne reménykedj! Néha tinikorban inkább csak álmodozunk a nagy
szerelemről, ami nagyon jó érzés. Jobb lenne, ha minél előbb letisztáznád magadban, hogy ennél a fiúnál nincs esélyed, hogy elfelejthesd, és tiszta szívvel indulhass a nyár felé. Fontosabb, hogy ebben
a pillanatban inkább az iskolára és a tanulásra összpontosítsd a
pozitív energiádat, hisz komoly munka vár rád: a minősítővizsga,
iratkozás a középiskolába.
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„Kedves Bizalmas!
Én egy tizennégy éves lány vagyok, és nagyon boldogtalan! Nem egy fiú miatt, hanem a legjobb barátnőm miatt. Elválaszthatatlanok voltunk, mindenhova együtt
mentünk, mindent együtt csináltunk,
néha piszkáltak is bennünket, hogy sziámi
ikrek vagyunk. Az a problémám, hogy úgy
egy hónapja nem akar velem barátkozni, elfordul tőlem, nem veszi fel a telefont, ha hívom.
Úgy tesz, mintha nem is ismerne. Nagyon rosszul érzem magam,
sokat sírok. Ha egy fiú hagyott volna ott, az nem fájna ennyire.
Megpróbáltam már megtudni tőle, hogy mi van vele, mi történt,
mit csináltam rosszul, de ő csak azt mondta, hogy nem ér rá, mert
siet. Talált magának másik barátnőt, és most állandóan vele van.
Mit tegyek? Hiányzik a barátnőm!
Tini Mini”
Válasz:
Kedves Tini Mini!
Igazad volt, amikor az érzéseket összehasonlítottad. Nemhiába
mondják, hogy a szerelem és a barátság ugyanarról a tőről fakad.
Az is bizonyított tény, hogy a veszteség, így a szerelem és a barátság elvesztése is, fizikai fájdalommal jár. Azt mondjuk, hogy „fáj a
szívem”. Mindez, az élet velejárója. Abban is biztos lehetsz, hogy

nem te hibáztál, nem benned van a hiba. Csak a barátnőd változott meg, neki vannak más elvárásai a barátnőkkel és az élettel
kapcsolatosan. Tizenéves korban eljön az az idő, amikor bővíteni
szeretnénk az ismeretségi körünket, belső késztetésünk van, hogy
másokat is megismerjünk, elszakadjunk a régitől, kipróbáljuk a
szabadságot. Megtörténik azonban, hogy egyesek csak úgy tudják
bővíteni a kört, ha megszakítják a régiekkel a kapcsolatot, hisz
„haszonelvű” barátságot tartanak fönn, ami nem anyagi dolgokra
vonatkozik. Akiből már nincs érzelmi vagy más haszon, azzal nincs
miért barátkozni. És hidegvérrel továbbmennek. Te csak örülhetsz
annak, hogy megszabadultál egy ilyen személytől. A barátokat
megválogathatjuk, őket nem csomagban kapjuk, mint a testvéreket, a szüleinket és a rokonainkat, habár vannak barátságok, amelyek egészen picinykortól szövődnek és sokáig tartanak. Sírjál, szomorkodjál még egy kicsit, aztán temesd el lélekben a barátságodat.
Utána pedig nézd meg, ki van körülötted. Biztos akad egy-két lány,
aki ott volt melletted, akivel szintén jót lehet beszélgetni és aki jó
fejnek tart. Velük legyél, nevessetek, szórakozzatok, barátkozzatok,
ismerjétek meg egymást, és azt veszed majd észre, hogy újra van
egy-két nagyon jó barátnőd.
„Kedves Bizalmas sorok!
Én egy tizennégy éves fiú vagyok, és hosszú
gondolkodás után döntöttem úgy, hogy
jelentkezem. Van egy lány, akivel nagyon
jól megértjük egymást. Azt mondta, hogy
szeret, és én is bevallottam neki, hogy
mit érzek. Mindent tudunk egymásról, ám
apróságokon gyakran összeveszünk. Eddig
mindig kibékültünk. Most már az utolsó öszszeveszésünk óta elmúlt egy hét, és sem ő, sem én nem tettük
meg a lépést a békülés felé. Én ezt a lányt nagyon szeretem és
boldogtalan vagyok. Kérlek segíts, mit tegyek, hogy helyre jöjjenek a dolgok!?
X+Y”
Válasz:
Először is, örülök neki, hogy jelentkeztél, hogy hosszú hallgatás
után egy fiú is írt. Annak viszont nem örülök, hogy boldogtalan
vagy, hogy nem érzed jól magad a saját bőrödben. Azt hiszem,
hogy ti ezzel a lánnyal nagyon kedvelitek egymást, csak egy
kicsit rázós az összecsiszolódásotok. Ilyen fiatal korban nem
nagyon tudjuk, mit kezdjünk magunkkal, hogyan viselkedjünk
bizonyos helyzetekben. Néha a szüleinknél látott és tapasztalt
problémamegoldási mintákat követjük. Vagy a te, vagy az ő szülei
ilyen kis „háborúkkal” kommunikálnak. Ezért lenne jó, ha megbeszélnétek, hogy mit tapasztaltatok, mit vártok el egymástól. Lévén,
hogy mind a ketten egy kicsit önfejűek is lehettek, te próbáld meg
leküzdeni ezt az érzést, szedd össze a bátorságodat, és tedd meg az
első lépést a békülés felé. Nyújtsd neki a békejobbot. Bárhogyan is
végződik a kísérleted, csak nyerhetsz. Tisztán látod majd a helyzetet, és megtudod, mit várhatsz ettől a lánytól. Vagy kibékülsz vele,
vagy pedig kiderül, hogy nincs mit várnod tőle: sem szerelmet, sem
barátságot.

yúkanyó ül, ül a fészkén; le-lehajlik,
kotyog-motyog, a csőrével nagy
gondosan forgatja maga alatt a hat
szép, meleg tojást.
Odamegy hozzá a kakas, és így szól:
– Ó, te szegény jó Kotkodács! Már vagy
húsz napja kotlasz itt, alig eszel, alig iszol
valamit; hoztam neked egy szem kukoricát!
Ezzel már kibírod holnapig; letelik a huszonegy nap, s kikelnek a kiscsibék.
Még egy kicsit karácsolt neki, aztán, mint
ki jól végezte dolgát, kibillegett az udvarra.
Másnap reggel csakugyan kibújt a tojásból öt pelyhes kiscsibe. Gyönyörködött
is bennük Kotkodács anyó; kotyogott-motyogott hozzájuk, s a csibék is jókedvűen
csipogtak: pi-pi-pi!
De a hatodik tojásból nem bújt ki semmi.
– Hogy-hogy-hogy? – ijedezett Kotkodács anyó; a kakas meghallotta, s bebillegett.
Nézik, nézik, forgatják, hengergetik a
tojást, míg – lássatok csodát – hirtelen kettéesik, s kibújik belőle valami csodabogár.
Sárga, mint a kikirics, nagy feje borzas, lába
s csőre széles, mint a lapát, s azt mondja:
háp-háp-háp!
– Hát ez mi, micsoda? – néztek egymásra, s dühösen kotyogtak-káráltak felette.
Aztán a kakas nagy mérgesen kirohant,
hátra se nézett.
A furcsa kis jövevényt elnevezték Csibekacsának, mert kacsára hasonlított. Az öt
csibe csúfolta, csípte, ahol érte. Kotkodács
anyó rá se nézett. Soha egy jó szót, egy
zabszemet sem adott neki, mindent a
csibék kaptak. A kakas meg a feje búbjára
koppintott, amikor csak tehette.
Búsult is eleget szegény Csibe-kacsa.
Elbújt a nagy fűben, hogy senki se lássa.
„Háp-háp-háp” – siránkozott, s csak úgy
patakzott a könnye.
Bezzeg az öt csibe boldogan jött-ment
Kotkodács anyóval, alig győzték szedegetni
a sok jó falatot.
Egy szép napon elindultak a vízimalom
felé, mert ott mindig találtak elszórt búzaszemet. Csibe-kacsa messziről totyogott
utánuk. Hát, egyszer csak nagy, fekete
madár jelent meg az égen, s az öt csibét
Kotkodács anyó mindjárt a nagy szárnya
alá vette. Futott, futott Csibe-kacsa, hogy
csak úgy dülöngélt bele, fejét beledugta
Kotkodács anyó farka alá, és addig mocor-

gott, esetlenkedett, amíg a kánya – mert az
volt a nagy fekete madár – fel nem figyelt
mindannyiukra.
– Vigyen el a kánya! – mondta mérgében
Kotkodács anyó, s csak a csibékkel törődött.
Csibe-kacsa rémületében beugrott a
patakba, s elbújt a sásban.
A kánya még keringett egy darabig a fejük felett, aztán elrepült. De Kotkodács anyó
még sokáig nem merte kinyitni a szemét
nagy ijedelmében. Amikor végre kinyitotta
s körülnézett, hát, sehol sincs Csibe-kacsa!
– Jaj szegény fejének, tán csak nem vitte
el a kánya? Vagy a patakba fulladt? – rémüldözött. Attól félt, hogy Csibe-kacsa nem tud
úszni.
De mit lát? Csibe-kacsa vígan szeli a
hullámokat; ha az úszást megunja, bukfencezik egyet, hogy csak azok a sárga lapát
lábacskái látszanak ki, aztán megint kibukkan, s úszkál, lubickol a patakban, mint
egy jókedvű halacska. Nem csoda, hiszen
Csibe-kacsa igazi kacsa volt: kacsatojásból
költötte ki véletlenül Kotkodács anyó. Most,
hogy úszni látta, már ő is tudta ezt.
– Gyere ki onnan! – rikoltotta Kotkodács
anyó. – Ha száz kacsa bújt is beléd, azonnal
gyere ki onnan!
De annak már rikoltozhatott, vidám
hápogással búcsúzott el nevelőanyjától, s
eltűnt a túlsó parti sásban.
Beesteledett, s hirtelen megszólaltak
a békák. Olyan zenebonát csaptak, hogy
Csibe-kacsa majd megsüketült belé, pedig
álmos volt, aludni szeretett volna. De ki tud
aludni ilyen egetverő brekegésben, kurutytyolgatásban?
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T

Csibe-kacsa

Kikecmergett hát a partra. A bokrok
között már sötétség volt, nagy madarak
repdestek. Csibe-kacsát félelmében a hideg
rázta. Egyszer csak mit lát? Két csillogó szem
világít rá, két hegyes fül merd felé: a róka!
Nagy piros nyelvével szája szélét nyalogatja,
ki-kivillan hegyes szemfoga.
– Végem van! – sóhajtotta Csibe-kacsa, s
ijedtében már se nem hallott, se nem látott,
csak szíve dobogását érezte egész testében.
De hirtelen nagy recsegés-ropogás
– a róka elillant, mintha ott sem lett volna.
Csibe-kacsa körülnézett. Hát kiket lát? A
gazdasszonya és az öccse, nagy bottal a kezükben legelöl, mögöttük Kotkodács anyó,
az öt csibe s leghátul nagy bőszen a kakas.
– Itt vagy, te ágrólszakadt! – hajolt föléje
a gazdasszonykája.
– Kot-kot-kot! – pityergett örömében
Kotkodács anyó.
– Kukurikú! – kurjantott fel a kakas, hogy
csak úgy visszhangzott a berek, s hangja
megcsuklott a nagy meghatottságtól.
– Pi-pi-pi – csipogták a csibék, s vidáman
táncoltak körülötte.
Kotkodács anyó kiterjesztette a szárnyát,
lekuporodott, s most már Csibe-kacsát is
maga alá vette.
– Háp-háp-háp – hallatszott a meleg
tollak alól.
– Kot-kot-kot – kotyogott Kotkodács
anyó. – Látom már, kacsa vagy te csőröstülbőröstül, de hát ha már kiköltöttelek, fel is
nevellek. Csak meg ne szökjél többet, mert
elkap a róka!
A gazdasszonyka nagy kosárba tette
őket, s megindultak hazafelé.
– Kukurikú! Kukurikú! – kurjongatott
leghátul a kakas.
– Kurutty-kurutty-brekekekeke – válaszolták rá a békák.
Valahol, a malom táján nagy ugatás,
csaholás kezdődött. a kutyák hajtották a
rókát.
Francia
mese
nyomán
írta Jékely
Zoltán
Illusztráció:
Faltis Alexandra
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Állatolimpia (3.)

– Ma a vívás következik – jelentette be az elefánt.
– Éppen ideje! – csattogtatta meg hatalmas agancsát a szarvasbogár. – Nálunk az a szokás, hogy megvívunk egymással a
tölgyfa ágán kifolyó finom
nedvért, amelyet mindnyájan szeretünk. A gyengébbet
lelökjük az ágról.
– Nem valami sportszerű
eljárás – vélte a cerkófmajmocska.
– De hatásos, s a vesztes
sem üti meg magát, hiszen
szárnya van, hadd használja!
– Mi csak akkor vívunk,
ha idegen tolakodik be a
birtokunkba vagy éppen a
családunkba, tehát akkor,
amikor baj van – emelte
magasba gyönyörű agancsát
a gímszarvas.
– Ilyesmiről már hallottam
– kottyant bele a fülesbagoly.
– Ezt nevezik az emberek bajvívásnak.
– Elképzelni sem tudom,
hogy lehet ezzel a nagy, ágasbogas szerkezettel vívni. Én inkább
lökdösődésnek mondanám – vélekedett a csimpánz. – S mit csináltok, ha az agancsotok összeakad?
– Hát abba akár bele is pusztulhatunk. Ezért találó a bajvívás
elnevezés, mert akkor bizony komoly baj van – bólintott méltóságosan a gímszarvas.
– Nem sportszerű – állapította meg a dámszarvas. – A szabályokat mindig be kell tartani. Mi például nem rontunk csak úgy
egymásnak, hanem előzőleg bemelegítünk: fej fej mellett masírozunk fel-le, s „vezényszóra” fordulunk szembe egymással. Ha
egyikünk gyorsabban „jön tűzbe”, nem szúrja váratlanul oldalba
gyanútlan társát, hanem szépen megvárja, míg az szembefordul
vele.
– Nagyon becsületes dolog – helyeseltek az állatok.
– Nézzétek meg az én szép, hosszú, egyenes szarvamat
– nézett büszkén körül a jávorantilop. „Kardunkat” azonban nem
arra használjuk, hogy leszúrjuk egymást. Nálunk a mutatvány a
fontos. Úgy vívunk egymással, mint a színészek a színpadi fakardokkal: fegyvereink nagyot csattannak, de komolyabb kárt nem
teszünk egymásban.

– Úgy tudom – ugrott elő a kenguru –, hogy az emberek a bokszolást ökölvívásnak nevezik. Ebben pedig verhetetlen vagyok. Ha megtámadnak, gyorsan leülök a hátsó
lábamra, farkammal megtámasztom magam, s mellső
lábaimmal valóságos bokszmeccset vívok. Időnként farkam tövére támaszkodva izmos hátsó lábammal hirtelen
nagyot rúgok támadóm védtelen hasába.
– Hát ez végképp sportszerűtlen! – kiáltották felháborodottan az állatok. – A kengurut kizárjuk a versenyből!
Bitay Éva nyomán

Szólásmagyarázat

Se pénz,
se posztó
Asemmi, vagy azt is elveszítette, amije volt.

rra az emberre mondjuk, akinek nem jutott

A szólás a 16–17. századi várvédő katonák,
végvári harcosok életére utal. Még Mátyás király
rendelkezett úgy, hogy egyes alkalmazottaknak,
pénz híján, néhány rőf posztóval, esetleg jószággal
is fizethetnek szolgálataikért. Később a végvári katonák is hol így, hol úgy kapták meg a fizetésüket.
Ha megkapták! Amikor ugyanis a kincstár üres volt,
vagy az úttalan utakon elakadtak a szekerek a posztóval, jószággal, bizony előfordult, hogy hónapokig, évekig nem jutottak zsoldhoz a vitézek. Tehát
a végvári katonák panaszos sóhajtása volt annak
idején a „se pénz, se posztó” szólás.

Berakós rejtvény
Három férfi áll a bíró előtt.
– Maga mit követett el? – kérdezi az elsőt.
– Bedobtam a vasat a vízbe.
– Ugyan, ez semmiség! Felmentem. És maga mit csinált? – fordul a másodikhoz.
– Segítettem neki.
– Az már igazán semmiség. Magát is felmentem. És
ön? – kérdi a harmadiktól. – Gondolom csak nézte őket.
– ...
A választ megtudod, ha berakod a megadott szavakat, betűcsoportokat a rácsba.
Kétbetűsek: ÁL, ER, ÉT, IC, KÁ, LJ, NL, OS, RÁ, RO, TV, UR, VE.
Hárombetűsek: ÉHE, HAT, LEL, RER, VUK, YEN.
Négybetűsek: NÓRA, NYER, ORAN, RÓGY, SÉTA, TRÉN.
Ötbetűsek: CSENG, GARAS, MENVE.
Hatbetűs: ELEVEN.
Hétbetűsek: ALKALOM, MARKOLO.
Nyolcbetűs: ALMÁRIUM.
Tizenegy betűs: NYELVTANÓRA.

Betűrejtvények
1

2

CS E
×

3

LŐ

4

OS OS OS

+

T LLL
—
2

Skandináv rejtvény (20.)
A nyolcadikosokat mostanában igencsak foglalkoztatja az a dolog, amit mai rejtvényünk
első sorában kell megfejtenetek. A második sor pedig azt a kérdést rejti, amit a felnőttek
unos-untalan feltesznek a gyerekeknek.
FŰSZERNÖVÉNY

MELEG
ÉVSZAK
NŐI
NÉV

FOSZFOR

SZUNDIKÁLÓ

KÖTÖZŐSZER
KERESZTÜL,
LATINUL

CÍMERMADÁR

RÉZ
BETŰI

50

CSÍKOS

NYITOTT,
OSZLOPOS
FOLYOSÓ

1

POCSOLYÁS

VALÓSÁGOS

IPSZILON
RAGADOZÓ
MADÁR
RÉSZEKRE
OSZT
1000
MÓRICZ
ZSIGMOND
MŰVE

2

LAZA BETŰI

TOLNI
KEZD
ALEN
PÁROSAI

CRNA ...

#

RÉGI

EGY

LOPAKODIK
(ÉK. F.)

CÍM

RÁDIUSZ

ÖT

SUGÁR

LAKOMA

ÉLET
PÁROSAI

KÖTŐSZÓ

NYOMNI
IDEGEN PÁL
LEVÉLHORDÓ

LEHULLOTT
LOMB

MÁRAI
SÁNDOR

ZÉRÓ

ROMÁNIA

NORD

URÁN

M. Í.

EME

HIDROGÉN

NÉVELŐ

ITTRIUM

ENNI KEZD!

SZÉN
IGEKÖTŐ

LEKVÁR

EZ
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VATIKÁN
NEM
ELÉGGÉ
MELEG
KIS BEÁTA

Kitöltő
Meghatározások:

1

1. Ajtót táró
2. Egyházi méltóság
3. Az autó szíve
4. Férfinév
5. Teát ivó
6. Játszótéren
is található

2
3
4
5

Ha jól fejtesz, a kiemelt két
oszlopban egy vajdasági
író nevét olvashatod.

6

Lóugrásban
N

KK

N

E

E

E

G

M

O

E

GY

O

A

G

DJ

N

B

Á

H

R

ZZ

O

E

E

F

– Jean, mi ez a rémes
kopogás?
– Semmi különös,
uram, csak az eső veri
az ablakot.
Ha érdekel a vicc
csattanója, fejtsd meg
a rejtvényt a lóugrás
szabályai szerint.

Szóláncok
1

FOLYÓ

2

––––––
SZAKASZ
3

TOR

Kicsi sarok

Virágoskert
1

M

––––––
LOM

S

S

I

G

Z

Á

3

V

Ó

V

E

4

– ... kiemelték a táskámból a buszon.
Betűrejtvények
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1. szerb, 2. román, 3. maláj,
4. arab, 5. török
Anagramma
Madrid
Lóugrásban
– Akkor mégiscsak egy őzre lőttem.
Szóláncok
1. cipő, 2. hír, 3. ház, 4. év

R

C

E

E

A

CS

A

B

Á

Á

R

E

R

K

R

G

A virágok szirmain lévő betűkből rakd ki a virágok nevét.
Minden virágon egy betűvel több van. Ha ezeket helyes
sorrendbe rakod, megtudod, mi a neve annak az irodalmi
műfajnak, amelyben előfordul Tündérország.

Országnév
ARAB
CSÁD
IRAK
OMÁN

A

TEREM
S

D

Olyan szót keress, amely mind a felső, mind az alsó szóval
értelmes újat alkot!
Berakós rejtvény

N

Á

FA

––––––
NAGY

I

R

––––––
IS
4

2

H

Mini számjáték

A 19. szám megfejtései
A végén kiderül
1. boros, 2. koros, 3. karos, 4. lapos
Se eleje, se vége
Budapest
A 18. skandináv rejtvény helyes
megfejtése:
CSALOGÁNY, SÁRGARIGÓ,
HÁRSFA, AKÁCFA.
Könyvjutalmat kap:
Palotás Mihály, Óbecse

Rakd be a négy szót az
üres ábrába úgy, hogy az
átlóban egy ország neve
alakuljon ki.

1

15 14

4

12

6

7

9

8

10 11

5

13

3

16
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Pifu repülni tanul

Kos (III. 21.–IV. 20.)
Az tény ugye, hogy a változás gyönyörködtet.
Azonban egy bizonyos határon túl már veszélyessé válhat, esetleg káros lehet. Veszélyes dolog,
ha túlfeszíted a húrt, ha messzebbre mész, mint
ahogy lehetett volna. Az oktalan féltékenység
veszélye is fenyeget. Ha a szerelemben rendet
tudsz teremteni, akkor más problémával nemigen
kell megküzdened.

Bika (IV. 21.–V. 20.)

Kénytelen leszel a békebíró szerepét eljátszani. Ez még nem is lenne baj, hogyha nem két
családtagodról vagy rokonodról lenne szó. Akárhogy is döntesz, az egyik felet könnyen magadra
haragíthatod. Nem könnyű a helyzeted, mert ha
nem vállalod ezt a szerepet, mindketten képesek
megsértődni. Dönts a legjobb belátásod szerint,
hamarosan úgyis szent lesz a béke.

Skorpió (X. 24.–XI. 22.)

Mostanában, az összetorlódott bolygók
hatásának köszönhetően kissé túl határozottan,
esetleg önhitten viselkedsz. Könnyen nagy árat
fizethetsz az elbizakodottságodért. Próbálj meg
uralkodni az indulataidon és az érzelmeiden. Ne
hagyd, hogy felbosszantsanak, még kevésbé vegyél komolyan olyan dolgokat, amelyek jobbára
másokat érintenek.

Komoly kihívással nézel szembe. Légy engedékeny és ne érezd úgy, hogy az egyben megalkuvást is jelent. Barátaid alaposan próbára teszik a
türelmedet. Ilyenkor sokat segíthet az emberszereteted, amivel könnyebben legyőzhetsz bárkit,
mint erélyes fellépéssel. A szerelemben egyaránt
szerencse kísér.

Ikrek (V. 21.–VI. 21.)

Nyilas (XI. 23.–XII. 21.)

Nyugodtan dicsekedhetsz az eddig elért
sikereiddel. Megvetheted az alapját egy későbbi
jó szereplésnek. A közeli barátaid problémája
azonban nagyon sok gondot okoz. Próbálj meg
segíteni. A türelmes, hasznos tanácsaid sokkal
többet érnek, mint az ingerült kifakadások. A
szerelemben kisebb-nagyobb konfliktusokra számíthatsz. A várható kibékülés azonban feledteti az
esetleges keserű pirulákat.

Szereted, ha a megszokott tempódban dolgozhatsz, senki és semmi nem zökkent ki a jól bevált
ritmusból. De most könnyen megeshet ilyesmi.
Ettől valószínűleg ideges leszel, sőt bizonytalanná
és kapkodóvá válhatsz. A változásnak inkább örülnöd kellene, mert hamarosan megtalálod a helyed
az új pozícióban és még elégedett is lehetsz, hogy
akaratod ellenére változtak a dolgok.

Rák (VI. 22.–VII. 22.)
Mintha nem is rólad lenne szó, olyan könnyedén döntesz sorsformáló kérdésekben. Helyesen
teszed, ha egy kicsit a sarkadra állsz. Egy régóta
húzódó családi ügyet is sikerül rendezned. Úgy
gondolod, hogy ehhez hasonlóra most már nagyon sokáig nem kerülhet sor. Ez sajnos eléggé
hiú remény, de legalább egy időre valóban minden a legnagyobb rendben lesz körülötted.

Oroszlán (VII. 23.–VIII. 23.)
Úgy viselkedsz, mint aki célt tévesztett. Egy
kicsit sértődötten jársz-kelsz a világban, mert nem
becsülik eléggé sem a jó szándékodat, sem az
igyekezetedet. Szerencsére alapjában véve optimista vagy, és a nagyvonalúságodat sem vesztetted el. Megérted azt, hogy most nagyon sok terhet
cipelsz a hátadon, de majd eljön az aratás ideje is.
Nem hiábavaló a fáradozás, a küzdés.

Szűz (VIII. 24.–IX. 23.)
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Mérleg (IX. 24.–X. 23.)

Azt mondják, hogy nem a ruha teszi az embert.
Mégis érdekes, hogy ugyanabban a társaságban,
ahol eddig szinte észre sem vettek, most, ha egy
kicsit adsz a megjelenésedre, egyszerre mindenki
meg akar ismerni. Több szívet is sikerül meghódítanod, ha éppen ez a célod. Természetesen más
területeken is érhetsz el sikereket, eredményeket.
Fontos döntéseket hozol, amelyek jelentősen és
előnyösen befolyásolják a jövődet.

Bak (XII. 22.–I. 20.)
Ismét a régi vagy, kiegyensúlyozott és tevékeny. Tele vagy tetterővel, bár lehetséges, hogy
olykor nem tudod, mihez is kezdj. A pillanatnyi
tanácstalanságot gyors és jó elhatározások követik. Hamar megtalálod a követendő irányt és
a célt. A szobád szépítése komoly feladatokat ró
rád, az eredmény ellenben minden erőfeszítést
kárpótol.

Vízöntő (I. 21.–II. 19.)
Számtalanszor megfogadtad már, hogy
lakatot teszel a szádra, néma leszel, mint a hal,
de sajnos olykor megfeledkezel magadról. Egyszerűen képtelen vagy elhallgatni olyasmit is,
amiről pontosan tudod, hogy nem volna szabad
kikotyognod. Most különösen fontossá válnak a
szavak. Minden titkot meg kellene őrizned, és jó
lenne tisztában lenned azzal, hogy amit hallasz,
nem biztos, hogy igaz is.

Halak (II. 20.–III. 20.)
Mindig bízhatsz a megérzéseidben, bár néha
túl óvatosan bánsz velük. Attól tartasz, hogy nem
tudod, milyen következményekre számíthatsz.
Egyszerűen csak ne gondolj arra, hogy a dolgok
rossz irányba fordulhatnak. Kerüld a hirtelen döntéseket, mert amit elképzelsz, azt óvatosan kellen
megvalósítani. A héten sok múlik azon, hogy miképpen rendezed a baráti kapcsolataidat.

Benzinkút

Színházi este

Mesterdtektív

Elakadt autó áll az út mentén. A volánnál
ülő csinos hölgy bájos mosollyal kiszól az
arra sétáló két férfinak:
– Elnézést, uraim, kifogyott az üzemanyagom. Megtennék, hogy eltolnak a
benzinkútig?
A férfiak segítőkészen odaállnak a kocsi
mögé, nekifeszülnek, és tolják vagy két kilométeren át. Hirtelen észreveszik, hogy elgurultak az üzemanyagtöltő állomás mellett.
– Mondja, miért nem kormányozta be
az autót a benzinkúthoz? – kérdezi egyikük
lihegve a hölgyet.
– Tudják, ehhez a kúthoz sose megyek,
mert borzasztóan lassú a kiszolgálás.

A házaspár a színházba készül. Mielőtt elindulnának, az asszony alaposan szemügyre
veszi a férjét, majd ráförmed:
– Azért igazán megborotválkozhattál
volna!
– Én? Hiszen, amikor elkezdtél készülődni, megborotválkoztam...

A kollégista lány lélekszakadva rohan a
kollégium rendészéhez:
– Jenő bácsi, valaki az összes rózsát ellopta a zuhanyozóból!
A rendész egy ideig gondolkodik, majd
ezt válaszolja:
– A virágkedvelők között kell a nyomozást lefolytatni!

– Fiaim, úgy esztek, mint a malacok! Igen,
pont olyanok vagytok, mint a malacok! Tudjátok egyáltalán, mi az a malac?
– Igen, papaaa! A malac egy naaaagy
disznónak a gyereke!

Két homokszem repül a sivatag fölött.
Egyikük megszólal:
– Te, leszállunk?
– Hülye vagy! Ekkora tömegbe?

A párbaj

Terrorakció

Gólyamese-változat

Megy haza a nyolcéves kisfiú az iskolából
vérző orral, nagy monoklival a szeme alatt,
tépett ruhában. Az anyja kétségbeesve
kérdezi:
– Te meg mit csináltál?
– Kihívtam párbajra Pistikét, és megengedtem neki, hogy ő válassza meg a
fegyvernemet.
– Ez nagyon lovagiasan hangzik. És mi
történt?
– A bátyját választotta.

Tanító néni a negyedikes kislánynak:
– Na, most miért nem tudtad elkészíteni
a házi feladatodat?
– Ööö, az úgy volt, tanító néni, hogy
én megcsináltam, csak sajnos a kisöcsém
kitépte és papírrepülőt csinált belőle.
– Akkor semmi baj. Szépen széthajtogatjuk a repülőt, és ha kisimítjuk, akkor biztos
el tudom olvasni a leckédet!
– Ööö, csak az a baj, hogy a repülőt, amíg
jöttem az iskolába, eltérítették!

A nyuszi faggatja az anyját, hogyan születik a nyúlgyerek.
– Kicsi vagy te még ahhoz, hogy megértsd. Ha nagy leszel, majd elmagyarázom
– mondja a mama.
– De én most szeretném megtudni,
hogyan születik a kisnyúl – erőszakoskodik
a nyuszika.
– Hogyan lettem például én?
– Hogyan lettél, hogyan lettél – mérgelődik nyúlmama. – Egyszerűen előrángattak
egy bűvész cilinderéből, és kész.

A téma

Könnyű fizikai munka

A festőművész elmegy a hegyekbe témát keresni. Találkozik egy pásztorral, aki a
juhait tereli.
– Lefesthetem a juhait? – kérdezi a festő.
– Isten ments! Hát ki vesz mostanában
festett gyapjút?

Bemegy a nő a börtönigazgatóhoz:
– Azt szeretném kérni, hogy a férjemnek
adjanak valami könnyebb munkát!
– Még ennél is könnyebbet? A bélyegragasztás nem elég könnyű?
– Bélyeget ragaszt? Érdekes, nekem azt
mondta, alagutat ás.

– Ha én szólok, azt nem hallod meg, de a fagyis kocsit
már a hangjáról felismered!

Sivatagi párbeszéd

Darázs
Egy ember bemegy a hentesboltba.
– Jó napot, szeretnék venni pár darazsat.
A hentes:
– De uram, mi nem tartunk darazsakat!
– Nem? Pedig én láttam egyet a kirakatban...

– Ezt fogom én felnőttként visszasírni, mint boldog
gyermekkort?
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Malacság

A jobbik eset

A legkövérebb

Kutyaélet

Egy fickó megy az utcán, egyik lába az
úttesten, a másik a járdán, így billeg. Odamegy hozzá egy rendőr:
– Uram, ön olyan részeg, hogy veszélyezteti a közlekedést:
– Biztos abban, hogy rrrészeg vagyok?
– dadogja a férfi.
– Igen, egészen biztos vagyok benne.
– Akkor jó, már azt hittem, hogy megnyomorodtam.

A gyerekek a parkban azon vitatkoznak,
melyiküknek kövérebb az apukája. Tibike
azt mondja:
– Az én apukám olyan kövér, hogy két
széket kell a feneke alá tenni, ha le akar ülni,
különben nem fér el.
– Az semmi! – inti le Zoli. – Az én apukám
olyan kövér, hogy két ágyat kell összetolni,
hogy kényelmesen tudjon aludni.
Pistike meghallgatja a többieket, majd
csendesen így szól:
– Az apukám valamelyik nap elküldött
a mosodába, hogy tisztíttassam ki az ingét.
A mosodás néni ránézett az ingre, és azt
mondta: „Sajnálom, Pistike, de négyszemélyes sátrat nem vállalunk.”

Két, láncra vert kutya beszélget:
– Téged mikor enged el a gazdád?
– Havonta háromszor.
– Jó, de mikor?
– Először amikor a gázszámlás jön, másodszor a villanyszámlásnál, harmadszor
pedig a vízszámlásnál.

Alkalmas
Rendőralkalmassági vizsgán kérdés a
jelentkezőhöz:
– Mennyi 2×2?
– 5!
A felvételi bizottság tanakodik: felvegyék vagy ne vegyék fel? Aztán az elnök
így határoz:
– Vegyük fel, csak kettőt tévedett!

Baleset után
– Hát magával mi történt? – érdeklődik
Kovács a szomszédjától, aki mankóval ballag ki a lakásból.
– Közlekedési baleset ért.
– És mankó nélkül egyáltalán nem tud
járni?
– Az orvosom szerint igen. Az ügyvédem
szerint nem.

Szófogadó vendég
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A vendég a gyorsétteremben egy hamburgert kér.
– Várni kell rá egy kicsit.
– Nem baj, addig majd olvasgatom a
panaszkönyvet.
– Bocs, de abba csak írni szabad.
– Maga akarta...

Bóközön
Egy csendes, nyugodt estén a fiatalaszszony duruzsol a férjének:
– Ugye, szívem, az én szemem olyan kék,
mint a nyári égbolt?
– Persze.
– És, ugye, az ajkam olyan, mint az eper?
– Igen.
– És a bőröm, mint a bársony?
– Ja.
– Ja, úgy szeretem, amikor ilyen költői
hasonlatokat mondasz nekem!

Góbé
A székely túl sokat ivott a kocsmában, és
már kétségei vannak a személyazonosságáról is, ezért elhatározza, hogy hazamegy.
Kimegy a szekérhez, de látja, hogy valaki
kifogta a két lovat. Ekkor így szól magához:
– Ha én vagyok a Fábián Áron, ellopták a
két lovamat, de ha nem én vagyok a Fábián
Áron, akkor találtam egy szekeret.

– Hamburger nem szokott lenni, papa?

Sakkozók
Két sakkozó beszélget:
– Milyen bábut kérsz, szép fényeset, vagy
adjak inkább mattot?

Hatástalan
Az idősebb Kovácsnénak nagyon fáj a
gyomra.
– Anyukám – mondja a lánya –, vegyél be
ebből a tablettából. Biztosan láttad, hirdetik
a tévében is, hogy nagyon hatásos.
– Ez? Ez nem kell! – tiltakozik a mama.
– A tévében az a nő naponta ötször panaszkodik a gyomorfájására, mindig be is
veszi a tablettát, de semmit nem segít, mert
másnap elölről kezdi.

Tudni szeretné
– Miért hoztad haza ezt a varjút?
– Megnézem, hogy elél-e háromszáz évig.

Okos ember
– Mondja, szomszéd, miért ás olyan szorgalmasan a kertben?
– Mert azt mondták a tévé gazdasági
műsorában, hogy okos ember most földbe
fekteti a pénzét.

Csípős válasz
– Ödönke, remélem, tudod, miért neveztelek kis tökfejnek.
– Mert még nem vagyok olyan nagy,
mint a tanító bácsi.

– Biztos vagy benne, Béla, hogy az unokaöcséd tévészerelő?

A csodás bambusz
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A rendes, azaz az igazi bambusz 30–40 méter
magasra nő. Átmérője pedig eléri a harminc
centimétert!
Szóval, nem holmi közönséges pecabot, az
biztos...
(–ó–)
*
Míg a bambuszt a világ más tájain sok mindenre felhasználták, Európában elsősorban
a horgászásban jutott szerephez. Vidékünk
sporthorgászainak felszerelésében még ma
is megtalálható a vezetőgyűrűkkel felszerelt
bambusznád.
Felénk leginkább nyers formában nyert
alkalmazást, de a műanyagok korszakát megelőző, és a régmúlt időkben is készültek belőle
rendkívül munkaigényes horgászbotok. Erre a
célra az úgynevezett tonking nádat használták.
Ezek törzséből kihasították a legrugalmasabb

II. (Karađorđević) Péter király is
bambuszbottal horgászott

részeket, majd aprólékos, nagy ügyességet
meg sok tapasztalatot igénylő megmunkálással hatszögletűre, ritkábban nyolcszögletűre
formálták a horgászbotok törzsét. Egy-egy
ilyen, a legjavából való horgászbot ára kisebb
vagyonnal ért fel.
Gróf Teleki Sámuel, a híres vadász és Afrika-utazó, szenvedélyes horgász is volt. Jó
pisztrángozó horgászbot vásárlása végett
sáromberkei birtokáról, Erdély legeldugottabb
zugából, Londonba utazott. Könyvek és fényképek tanúsítják, hogy a 19. század végén és a
20. század elején valamennyi igényes pecásnak
– ezek rendre az arisztokrácia sorából kerültek
ki – ilyen horgászbotja volt.
Érdekes viszont, hogy hasított elemekből
előállított horgászbotokat ma is készítenek.
Az új tartósító anyagok és ragasztók lehetővé tették, hogy ezek a botok rugalmasság
tekintetében a korszerű karbonbotokkal
vetekedjenek. Amikor már úgy tűnt, hogy
a hasított tonkingnád terén nem lehet újat
kiötleni, akkor jelentek meg azok a horgászbotok, amelyeket keményített vékony acéltörzsre ráépített bambuszlapok alkotják. Ezek
előállítása tisztára kézi munka, egy-egy ilyen
darab elkészítéséhez az ügyes mersternek egy
hónapra van szüksége, a horgászbot ára pedig
több ezer dollár!
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bambusz nem egyszerű nád! Nem olyan,
mint amilyen a csatorna- vagy a tóparton nő. A bambusz Ázsia csapadékos,
ám meleg tájainak jellegzetes növénye. Kínában,
Thaiföldön, Burmában és a többi, említettekhez
közeli országban érzi magát otthonosan, bár a
hűvösebb Japánban is előfordul. Igaz, ott már
nem nő olyan óriásira, mint másutt. A japánok
inkább a kert pazar díszeként kedvelik. A botanikusok nem kevesebb, mint 750 fajtáját ismerik.
Számos délkelet-ázsiai országban a bambusznád amolyan mindenes növény. Azt mondják
róla az ott lakók; kész csoda, hogy ilyet alkotott
a természet. Ezért is termesztik Burmában 2,5
millió, Kínában 3 millió és Thaiföldön legalább
egymillió hektáron.
De miért is olyan különös az ázsiai (azért
hangsúlyozzuk, hogy ázsiai, mert csenevész, törpe fajtái Európában is előfordulnak) bambusz?
Egyrészt azért, mert látványosan gyorsan nő.
Amikor az időjárás a legjobban megfelel a számára, van olyan nap, hogy 1 méter 30 centit is
megnyúlik. Tudnak olyan türelmes és ugyanakkor jó szemű kínaiakról, akik rendszerint sámlira telepedve lesik, figyelik, hogyan gyarapodik
a növény. Állítólag gyorsabban mozog fölfelé a
hegye, mint amilyen gyorsan óránk kismutatójának a hegye forog a számlapon.
A bambuszt természetesen fogyasztani
lehet. Na persze nem azt a kőkemény részét,
amelyet favágóknak kellene aprítaniuk az
előkelő vendéglők konyhájában, hanem a
bambuszrügyeket. Az ínyencek által rendkívül
finomnak tartott bambuszrügyek körülbelül
karalábé ízűek és a talajból éppen előbukkanó,
a mintegy 20–30 centiméter magas növényből
nyerik. A zsenge rügyeket a parasztok az ültetvényen egy kardszerű eszközzel lenyisszantják
és késedelem nélkül a piacokra szállítják.
A bambuszt természetesen nem csupán
fogyasztják, hanem az acél szilárdságával
vetélkedő építőanyagként is alkalmazzák. De
készítenek bambuszból öblös söröskancsókat,
gyönyörű bútorokat, vízvezetékcsöveket és
még sok egyebet is...

