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Dohányzásmentes
világnap

A jövő heti Jó Pajtás
címoldala és posztere

A hét fotója

Lehetséges, hogy a jó bizonyítványodért egy
tengerparti nyaralással fognak majd megjutalmazni a szüleid?
Ha kilátásban van a tengerparti üdülés,
akkor elmesélem neked, miről olvastam a
napokban. Bizonyára téged is érdekelni fog az
eset, hisz az is az átlátszó, sós vízben történt.
A hír így szólt:
„Amerikai búvárok arany és ezüst pénzérmék százezreire bukkantak az Atlantióceán fenekén, egy hajóroncsban!”
A részletekről csak annyit mondok el, hogy
több mint félmillió, azaz körülbelül 17 tonnányi
ezüstpénzt, aranypénzt és egyéb mesés kincset fedeztek fel a tenger mélyén az említett,
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Mit szólnál ennyi arany- és
ezüstpénzhez???
kalandvágyó fickók. Szakértők első becslése
szerint az ezüstpénzek értéke több száz millió
dollár lehet.
Eddig a valaha talált leggazdagabb hajóroncs a spanyol Nuestra Senora de Atocha
nevű hajó volt, amely 1622-ben süllyedt el egy
hurrikánban Florida partjaitól nem messze. Bizonyos Mel Fisher nevű kincsvadász találta

meg, és a jelentések szerint a hajón összesen mintegy 400 millió dollár értékű rakomány
volt. Ennek egy részét hozták máig a felszínre.
(Képünkön a zsákmány egy részét is megszemlélheted, immáron műanyag ládákba
öntve.)
Mindezt csak azért említem, hogy vigyél
magaddal a tengerre búvárszemüveget és
légzőcsövet is, mert nem kizárt (igaz, a valószínűsége sem túl nagy...), hogy neked is ilyen
szerencséd lesz. Vagy hasonló.
Szóval jól nézz majd körül a tenger fenekén!
Mivel itt a nyár, mást is szeretnék mondani,
nemcsak mesés kincset kilátásba helyezni.
Kullancs!
Igen, a meleg napok beköszöntével a nyakunkon a kullancsszezon is.
A parányi, undok vérszopó mindenütt jelen
van: a parkban, az erdőben, a töltést borító
fűben és talán még a kertetekben is.
Észrevétlenül csimpaszkodik rád, nem is
tudod, mikor harapott beléd. Mert mielőtt elkezdene lakomázni, érzéstelenítőt fecskendez
a bőröd alá.
A kullancs több súlyos betegség hordozója
lehet. Ezért az esti zuhanyozás során alaposan
vizsgáld meg a tested, nincs-e rajta kullancs. Ha
van, ne piszkáld, menj el az orvoshoz, aki majd
szakszerűen eltávolítja.
(Minderről a dupla terjedelmű szünidei
számban olvashatsz majd bővebben.)
Gabi

Kullancs

Így könnyű szépnek lenni! Csak legyen
a gazdának elég pénze fodrászra,
mert ez a frizura bizony nem olcsó!

Mindenféle
szerkentyűk

A világ legundokabb
vekkerórája
Nehezen ébredsz? Nem lehet lelket verni
beléd kora reggel? Nem vagy képes kinyitni a
szemed, amikor anyu odaszól:
– Tessék már felkelni!
Hát van ilyen. Nem te vagy az egyetlen – csak
ez lehet a vigaszod.
No de van már megoldás, mentő ötlet született a hétalvók számára: megszerkesztették a
világ legundokabb, legkíméletlenebb ébresztőóráját.
A kütyü két részből áll. Alul van maga az óra,
amelyen be tudod állítani az ébresztés időpontját. Ezen áll egy légcsavaros valami.
És mindez hogyan működik? Ezt is mindjárt
megtudod.
Amikor reggel elérkezik a pillanat, a parányi,
helikopterszerű felső rész felrepül a mennyezetig, és elkezdi az ébresztés műveletét. Füttyög,
csipog, sípol – ahogy ezt este beállítottad.
Nem csendesítheted le, mert a fejed felett
lármázik, jó magasan. Egy széket kell hoznod,
hogy elcsípd és elnémítsd.
De ekkorra már elröppen az álom belőled, és
ha morogva is, be kell ismerned: tényleg hatásos
a kis masina.
A találmány neve: Flying clock, vagyis: repülő
óra.
Nahát!

Történetek a Könyvről
„Öreg” könyvespolc

K

önyvtáramban van egy külön polcom, a nagyon régi és
kedves könyveim állnak rajta. Olyan régiek például, hogy
amikor egyiket-másikat kiadták, még anyai nagyapám – aki
kilencvenhét éves koráig élt közöttünk – suttyó legényke volt. Őt
azért említem, mert kislánykorom egy fontos pillanatában ő is
megajándékozott olvasnivalóval, amit most is ezen a polcon őrzök.
A hét könyv, melyet tőle kaptam, egy sorozat része, mindegyike
elmúlt százéves.
(E könyvek kalandos történetéről csak annyit, hogy amikor
nagyapám az első világháborúban katona volt, emlékként, ajándékként nem mindenféle anyagi dolgokat hozott haza, hanem
ezeket a könyveket mentette meg az elmúlástól, s hozta magával.)
A múlt század legelején, 1902–1906 között nyomtatták őket:
magyar népdalok, Arany János versei és balladái két kötetben,
Petőfi, Tompa versei, Kossuth válogatott munkái, a kuruc költészet remekei. Nagyszüleimnél nagy becsben voltak. Nagyanyám
a szép komódja alsó fiókjában tartotta, a tisztaszobában. Szombaton délutánonként, amikorra kitakarítottuk a házat, a friss- és
tisztaságillatú szobában, a kezembe vehettem. Ez volt a jutalmam
azért, hogy felmázoltam a szobát, kiráztam a rongypokrócokat,
kivasaltam nagyapám keményített ingeit. Áhítattal, mindenről,
minden bajomról, egyedüllétemről megfeledkezve sétáltam egy
másik világba.
Nagyapám ragaszkodott ezekhez a könyvekhez, de amikor ötödikben hazahoztam a bizonyítványomat, nekem ajándékozta őket.
Egy év múlva, amikor már csaknem mindent elolvastam, és nagyon
sok verset, balladát fejből tudtam, az a megtiszteltetés ért, hogy
beleírhattam a nevem és dátumot is.
A könyv ünnepe van, hát engedd, hogy megkérdezzem: Van
Neked is egy ilyen fontos könyvespolcod?

Egy könyv élete

E

rről a régi-kedves polcomról hiányzik egy könyv. Egy Biblia. Volt egy szép kötésű, keményfedelű Bibliám is, a teljes
testamentum. Ez is családi örökség. (Hadd tegyem hozzá:
könyvön kívül szinte sose örököltem semmit, nem is bánom. S ha
valaha választásra kényszerültem volna, valószínűsíthető, hogy
mi lett volna a döntés.) A Biblia végéhez üres, vonalas lapokat
kötött be a nyomdász. Ezekre apai ükapám beírta a fontos családi
eseményeket: ki mikor született, s mikor halt meg. Ilyen egyszerű
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E

zen a régi-kedves polcomon vannak más könyvek is. A
jutalomkönyveim például, melyeket egykor szülőfalum,
Bácskossuthfalva iskolájában kaptam ajándékul, vagy a református vasárnapi iskolában Nagy Erzsike hitoktatómtól, például
Móricz Zsigmond Légy jó mindhalálig című regényét. És itt őrzöm
életem legelső ajándékkönyvét is, melyet édesanyámtól kaptam
hétéves koromban. A könyvek fele egy része – mintegy tizenöt
kötet – még mindig azt a vastag, barna borítást viseli, amibe akkor
(az 1950-es évek elején) csomagoltam őket. Nincs szívem szebb
ruhába öltöztetni őket, mára ez a küllem is hozzájuk tartozik: az évtizedek során megóvta őket költözéstől, időtől, mindenféle viszontagságtól. Évenként kezembe veszem őket, még mindig hasznosak
és kedvesek nekem. Olykor csak a magam örömére, egy mosoly,
egy emlék miatt lapozok bele, de előfordul, amikor még mindig
„tanácsot”, „segítséget” kérek valamelyiktől. S eltöprengek: hogyan
sikerült megőriznem őket évtizedeken – negyven-ötven éven
– át, miközben az ember kisgyerek, kamasz, középiskolás, egye-
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Titkos szövetség

temista, családot alapít, gyerekeket nevel, sokféle munkát végez,
megöregszik – folyton költözik a szüleivel, él a nagyszülőknél, lakik
kollégiumban, albérletekben, többször is cserél lakást, sőt várost is
– s mindenhova viszi magával kedves könyveit… „Drága” holmik
törnek össze, mennek tönkre, tűnnek el – s lám, ezek mindig velem
maradtak, több ezer társukkal együtt itt állnak a külön polcomon.
A könyvek és a gazdája e kapcsolata csak egy különös, titkos
szövetséggel magyarázható. Kell, hogy e könyvek ugyanúgy ragaszkodjanak hozzám, ahogyan én szeretem őket.

családi krónika gyakori volt a múlt század elején falusi magyar családokban. Ezt a 19. század második feléből való könyvet nemcsak
a kora, a tartalma, a míves szépsége és a benne lévő adatok tették
becsessé számomra, hanem az egyszerű, számomra döbbenetes
és megható beírás is. Az első oldalra ugyanis többnyire azt szokták
írni: X.Y. tulajdona. Apai ükanyám, akié a Biblia volt, négy szóban
egy egész vallomást írt bele: Bíró Judit Szerető Könyve.
Ugye érzitek a mondat erejét, szépségét? Bíró Judit úgy szerette
ezt a könyvet, olyan sokat kapott tőle, hogy az egyik legszebb szavunkkal illette: Szerető. Nagy kezdőbetűvel.
Ükanyám, majd dédanyám, Maruzsi Mária is, aki a Bibliát megörökölte, viszonylag fiatalon távozott, s a kincs apám népes családjában vándorolt, míg végül hozzám került. Nálam és velem is
megélt néhány költözködést. Aztán 16 évvel ezelőtt, amikor családunkból valaki nagyon messzire távozott, felfedeztem a – hiányát
ezen a bizonyos polcon.
Elemelte, ellopta volna valaki?
„Eltűnését” sose hoztam szóba, mert tudtam, hogy Bíró Judit
Szerető Könyve a világ másik végén, más nyelvű, idegen szokású
és kultúrájú emberek között a távozottnak az otthon egy darabját
jelenti, árvaságát, magányát oldja, és átsegíti őt a nehéz időkön,
ahogyan ezt évtizedeken, sőt évszázadokon át tette Bíró Judittal
és a következő nemzedékekkel. És sok év múlva, amikor eljutottam
az óceánon túlra, örömmel emeltem le a mívesen faragott szép
polcról, hogy megsimogassam.

Töprengés

A

könyv ünnepe van. Rengeteg okos, szép könyv jelent meg
a könyvhétre, s jelenik meg minden évben. Egyik pazarabb,
mint a másik. (Az én régi könyvem többsége még egyszerű.
Annak is megvan az előnye: teljesen a képzeletemre voltam utalva,
nem irányította, nem kötötte meg a képi anyag, szabadon „száguldhattam”. S ez nem is volt olyan rossz.) Szinte kínálják magukat
kézbe, kéredzkednek otthonba, polcra.
Van olyan könyved, amit sokszor elolvastál?
Van olyan kedves könyved, mint Bíró Juditnak?
Ha egy lakatlan szigetre mennél, melyik könyved csomagolnád
be, s vinnéd magaddal?
Te mit írnál ebbe a könyvedbe, az első lapra?
És ha ajándékozol könyvet, mi szépet írsz/írnál bele?

Jó Pajtás

Számold össze a zenés CD-idet és a DVD-idet. Most nézd meg a
könyvespolcod: hány könyved van. Ki nyert? A Könyv? Gratulálok.
Gazdag ember vagy, s kívánom, hogy mindig így legyen. Vagy
lehet, hogy a könyv a vesztes? Nem jó dolog, de talán még nincs
baj: itt a könyvhét, jönnek más alkalmak, de alkalom nélkül is megajándékozhatod magad olyan könyvvel, melyet sokszor szeretnél
elolvasni. A többihez meg, az ismerkedéshez, a könyvekkel való
barátkozáshoz, a felfedezésekhez – ne feledd –, ott a könyvtár.
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Mirnics Zsuzsa

Gondolatok
a könyvről
és az olvasás hasznáról,
gyönyörűségéről
• Mint az üres beszédű társalkodót: úgy kerüld
a tartalmatlan könyvet. Sőt, ne könnyen végy
kezedbe olyan művet, mely a zseni lángjegyét
homlokán nem hordja, a nagy író művét pedig
mély figyelemmel tanuld keresztül.
(Kölcsey Ferenc, 1790–1838)
• Sok könyv még nem tesz tudóssá senkit, sem
a sok olvasás nem tesz azzá, hanem jó dolgokat, mégpedig gyakran olvasni, ez az, ami
tudóssá és jámborrá teszen.
(Luther Márton, 1483–1546)
• Ha egy jó könyvet először olvasok, az éppen
olyan, mintha új barátot szereznék, s ha egy
könyvet, amelyet ismerek, újra elolvasok, mintha régi baráttal újra találkoznám.
(Oliver Goldsmith, 1728–1774)
• Nem szükséges, hogy mindent elolvass, csak
azt kell elolvasnod, ami választ ad a szívedben
megfogalmazott kérdésekre.
(Lev Tolsztoj, 1828–1910)
• Tegyük fel, hogy az olvasás célja csakis a
szórakozás, még így is azt gondolom, hogy
semmiféle elméleti foglalkozás nem mélyíti
el annyira érzéseinket, nem világosítja meg
értelmünket úgy, mint a könyv.
(Cicero, i. e. 106–43)
• Ha a könyvek nem lennének, tudatlanok és
tanulatlanok volnánk valamennyien, nem
volna emlékünk a múlt eseményeiről, semmi
ismeretünk sem volna az isteni vagy emberi
dolgokról. Vagy ha volna is, csak mesék volnának, a változékony szóhagyomány által ezerszer átalakítva. Ó hát, ti könyvek, az emberi
elmének juttatott isteni ajándék, az emlékezet
és értelem nálatok nagyobbat nem kaphatott!
(Comenius, 1592–1670)

Az első élőlények
csak mintegy 3,5
milliárd évvel
ezelőtt, azaz több
százmillió évvel
bolygónk létrejötte
után keletkeztek.
Vajon melyik, ma
élő lényekhez
hasonlíthattak?

A tengerek első lakói
Egyetlen sejt

Az első élőlények egyetlen sejtből épültek fel.
Egyszerű felépítésűek és szabad szemmel láthatatlanok voltak, a vízfelszínen éltek. Az ausztráliai
Shark-öböl stromatolitjai alapján alkothatunk
némi elképzelést arról, milyenek lehettek az élet
első képviselői. Ezek a mésztartalmú kőzetek a
baktériumokat és a kékmoszatokat rejtő iszap
rétegeinek egymásra rakódásával jöttek létre,
legalább 3,5 milliárd évvel ezelőtt.
Váz nélküli állatok

Sok-sok évmillión át észrevétlenül zajlott az
evolúció. Később azután megjelentek a nagyobb,
összetettebb, többsejtű lények. 650 millió éve feltűntek például a medúzák és a férgek. Az újonnan
keletkezett fajok többsége az iszapból kotorta
össze táplálékát.

esetén összegömbölyödtek, hogy a ragadozóktól
megmeneküljenek.
Az Ammonitesek

Ez a csoport 400 millió évvel ezelőtt jelent
meg. Képviselőinek többsége legfeljebb 10 cm
átmérőjű volt, de Németországban egy 1,7 m-es
óriáspéldányt is találtak. A csigákéhoz hasonló
külső héj védte őket, és karjaik segítségével úgy
úsztak, mint leszármazottaik, a polipok és a kalmárok. Fokozatosan a Föld minden tengerét benépesítették. Ma már csak azért alkothatunk egyáltalán
fogalmat róluk, mert az ősmaradványok az iszapos
vagy homokos üledékekben híven megőrizték
testük lenyomatát.

Vázas állatok

550 millió évvel ezelőtt újabb állomásához
érkezett az evolúció: terjedésnek indultak a héjas,
vázas élőlények. A sok tengeri liliom (1) és szivacs
(2) szomszédságában lábakkal és tüskékkel fölszerelt, különös állatok éltek. Az Aysheaia (3) például
egy tüskés, hernyószerű lény volt, amely a szivacsokra rámászva táplálkozott. Az Odontogriphus
(4) lapos és szelvényes testű volt, száját tapogatók
gyűrűje vette körül. A különös Wiwaxia (5) úgy festett, mint egy 2–5 cm hosszú tűkkel megtűzdelt
kő, hátát kemény lemezek borították.

A szakemberek az Ammonitesek több mint
10 000 faját különböztetik meg

A mai rákok, homárok ősei a háromkaréjú
ősrákok vagy trilobiták voltak. Testüket, amelynek
mérete 4 mm és 67 cm között változott, három
részre osztott pajzs borította. Sok lábuk segítségével igen gyorsan úsztak. Ők voltak az első élőlények, amelyeknek már volt szemük. Összetett
szemeikkel, amelyek – a legyek szeméhez hasonlóan – sok pontszemből álltak, egyszerre minden
irányban láttak, s így könnyebben fölismerhették
zsákmányikat és ellenségeiket. Törmeléket és
maguknál kisebb állatokat fogyasztottak. Veszély

A háromkaréjú
ősrákok az
óceánok fenekén
éltek jó 500 millió
évvel ezelőtt

Jó Pajtás

A háromkaréjú rákok kora
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Nahát!

Motoros delfin
Itt a nyár, ideje, hogy most már
ne csak autókat mutogassunk a
Mesetragacsban, hanem olyasmit is,
ami a naptárhoz is igazodik. Szóval
nézzük csak a motoros delfineket!

A
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legkülönösebb járgányok legkülönösebbikje alighanem a
képünkön látható úszóalkalmatosság.
Neve: Innespace SeaBreacher.
Mint minden őrültséget általában, ezt is Amerikában találták ki.
A sztori nyúlfarknyi terjedelemben így fest. Két unatkozó mérnök ült egy meleg kaliforniai délutánon a közeli delfinárium lelátóján és a betanított halak mutatványaiban gyönyörködött.
Kettőjük közül az egyik fejében ekkor érlelődött meg a gondolat:
– Márpedig mi képesek vagyunk olyan csónakot barkácsolni,
amelyik úszik, víz alá bukik, sőt delfin módjára ki-ki tud ugrani egy
rövid időre a vízből.

Embereink másnap hozzáláttak a munkához. A műdelfin műanyag testet kapott, és persze egy nagyon erős csónakmotort is,
amelyet alaposan át kellett alakítani, hogy beleférjen az áramvonalas úszótestbe.
A SeaBreacher két – egymásra hasonlító – változatban készült el.
Vezetőjüket egy vadászrepülőgépből kölcsönzött műüveg burok védi a víztől. Illetve a vízbefulladástól.
A különös találmányt természetesen a tengeren használják, emlékezetes nyaralások során. De lehet vele folyóban vagy nagyobb
medencében is mutatványokat végezni.
Nem túl nagy, és nem is túl nehéz, így a műdelfint gazdája egy
közönséges utánfutón cipelheti magával a nyaralásra.

300
megfelel a közösség egészének. A
három görög soha nem értheti meg,
hogy mit jelent spártainak lenni.
Más szemszögből is lehetetlen a
spártaiak világképét és a halálhoz
való viszonyulását megérteni. A
maguk módján őrültek voltak. Épp
ezért abban áll a film varázsa, hogy a
spártaiak tartását emeli ki. Az volt a
célom, hogy a 300 úgy hasson, mintha a spártai harcosok éjjelenként egy
tábortűz mellett ülve büszkén a múlt
hősi tetteiről mesélnének.
Hogyan is zajlott le a csata?
Leónidasz, a hellén vezér ügyes
stratéga volt. Mindenre kész embereivel elzárt egy szűk hegyszorost,
Thermopülait. Így hát az ellenfél
számszerű fölénye nem tűnt olyan
félelmetesnek. A spártaiak egy felejthetetlen nagy csatában hatalmas
veszteségeket okoztak a perzsáknak,
helyt álltak a túlerővel szemben.
A történészek tudják: az egész
csata csak legenda. Még ma sem lehet
pontosan meghatározni a perzsa hadsereg
létszámát, tehát a film alkotói a történelmet
tulajdonképpen szabadon értelmezték. De
a látvány egyszerűen csodálatos! Csakhogy
a színészeken kívül úgyszólván mindent,
minden részletet számítógépes technikával oldottak meg, hoztak létre. Frank Miller
képregényének világát hűen adja vissza a
film – trükkökkel, kék háttérrel. Az akciójelenetektől eláll a néző lélegzete, a stilizált

vizualitás a székhez szögez mindenkit, aki
betéved a moziba. A DVD-változat már
kevésbé szuggesztív, de mindent összevetve: a 300 komoly mestermunka. Színészek: Gerard Butler, Rodrigo Santoro, Lena
Headey, Dominic West, Vincent Regan,
Andrew Tieman, David Wenham és mások.
A film 117 perces. Megnyeri a tetszésedet,
ha szereted a Sin Cityt és a 300 spártai című
klasszikus alkotást.
B. Z.
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spártai hősök emlékére: „Itt nyugszunk, vándor, vidd hírül a spártaiaknak / Megcselekedtük, amit
megkövetelt a haza” (Szimónidész). Elkészült tehát Frank Miller képregényének az
adaptációja. A történet a spártai légiókról
szól. Spárta városállama Krisztus előtt az
5. században nagyhatalom volt, Athénhoz,
Görögországhoz láncolták ezer szállal.
Katonai fegyelméről ódákat meséltek akkor: a gyerekeket hétéves koruktól spártai
fegyelemmel nevelték ügyességre és
engedelmességre. A spártai hadsereg hihetetlenül erős volt és legyőzhetetlen. Egyik
legnevesebb uralkodójuk I. Leónidasz volt.
Egy másik teljhatalmú királlyal, a perzsák
vezérével, Xerxésszel vívott véres csatát
Thermopülainál. 250 000 perzsa ellen 300
spártai! Leónidasz emberei az utolsó csepp
vérig ellenálltak, 20 000 perzsa katona harapott a fűbe. Ezt a csatát mutatja be a 300
című kolosszális mozifilm is Zack Snyder
kiváló rendezésében.
A rendező nyilatkozatából:
– Sok mindent nehéz megmagyarázni.
A spártaiak aligha voltak demokraták.
Azt sem tudom, hogy a szabadságukért
harcoltak-e. De az az érzésem, hogy a
szabadságvágyuk erősebb volt mindennél. A filmben a spártai hadjárat elején
más görög csapatok bukkannak fel, akik
hozzájuk akarnak csatlakozni. Leónidasz
a mesterségük után érdeklődött. Az egyik
fazekas, a másik szobrász, a harmadik pedig kovács volt. Ez a három gyakorlatilag

Jó Pajtás

Még egy megfilmesített rajzregény
– Feledjétek el a Nagy Sándort és a Tróját,
Zack Snyder soha nem látott képekkel
varázsolja elénk a thermopülai csatát,
amikor a spártaiak Leónidasz vezetésével
felvették a harcot a perzsák ellen – Ha ezt
a filmet nem nézted meg a moziban, vedd
meg a DVD-változatot, érdemes, mert ilyet
még nem láttál...

Íme minden mobiltelefonos álma:

Sony Ericsson
MBW-100
Többen bebizonyították, hogy a mobiltelefont
és a karórát össze lehet házasítani. Ennek
az ötletnek a legújabb változatát mutatjuk be neked.

H
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ogy tetszeni fog-e neked is a kütyü,
döntsd el az alábbi ismertető alapján.
Kezdjük azzal, hogy a MBW-100 tulajdonképpen nem egy karon hordható
mobiltelefon, hanem a telcsivel drót nélküli kapcsolatban levő szerkentyű. Arra
jó, hogy mutassa neked az idő állását, és
hogy rezgéssel jelezze: üzenet érkezett,
vagy valaki éppen beszélni szeretne veled.
Pontosan ennyiről van szó, se többről, se
kevesebbről.
Lássuk csak a részleteket!
Kibontva az órát a hatalmas fekete
dobozból egy igen szép darabbal találod
magad szembe, amelynek a kialakítása
meglehetősen férfias. Le a kalappal a Sony
Ericsson előtt, hasonlóan szép kialakítást és
tetszetős számlapot ritkán láthat az ember.
Semmi kétség: el is nyeri minden emberi
lény tetszését.
Érthető, talán nem is kellene mondani:
az óra nem minden mobilhoz használható.
Például még a legjobb Motorolával vagy
Nokiával sem hajlandó együttműködni.
Tanulság: az óra csak Sony Ericsson
mobilokkal működik.
Maga az óra két fő részből áll. A hagyományos számlapot az oldalsó tekerő
kihúzásával állíthatjuk, ugyanúgy ahogy a
közönséges órákét.

anélkül, hogy a mobilt elő kellene kotornod
a táskád mélyéből).
A bejövő hívásokat rezgéssel jelzi az
óra, a kijelzőn megjelenik a hívó fél száma
és neve, ha az a telefonkönyvben szerepel.
Ilyenkor az órával két lehetőségünk van.
Amennyiben a felső gombot egyszer lenyomjuk, akkor a hívást lenémítjuk, ha kétszer nyomjuk le, akkor a hívást elutasítjuk.
Haszontalan hülyeségnek tartod az
egészet?
Hmmm, lehet, hogy neked van igazad???

A másik fontos rész az alul elhelyezett,
kékes fénnyel világító lapos, csíkszerű kijelző. Nagyon fényes, minden helyzetben
látható, ráadásul minden szögből is.
A felső gombot lenyomva láthatjuk a
telefonunk által mutatott időt és a dátumot
digitális formában, valamint itt láthatjuk az
óra töltöttségét is. A középső gombbal a zenelejátszót vezérelhetjük. Egyszer lenyomva elindítja vagy megállítja a hallgatott
zenét, hosszan nyomva pedig a következő
számra ugrik tovább. Egyéb zenelejátszó
funkciókat nem vezérelhetünk vele. Az
alsó gomb megnyomásával olvashatjuk el
a beérkezett üzeneteket (persze mindezt

Műszaki leírás
* Súlya: 187,5 g
* Rozsdamentes acélból készült
* Vezeték nélküli híváskezelés
* A mobiltelefon zenelejátszójának
vezeték nélküli vezérlése
* Időmérés
* Hatókörön kívüli távolságra való
figyelmeztetés
* Hívóazonosító megjelenítése
* SMS értesítés
* Töltöttség kijelzés
* Vízálló 30 méter mélységig
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légy a legszemtelenebb állat, amit, mivel a természetben, vagy legalábbis a
természetrajzban mindennek megvan
a magyarázata, bizonyára szerénységből tesz,
tudván, hogy szemesnek áll a világ. A légy előfordul a nagyobb városokban is, de leginkább
falun található, ahol is előszeretettel üt tanyát a
békés lakosok orra hegyén.
Amikor a légy valamely békés lakos orra
hegyén tanyát üt, egy másik békés lakos ököllel rá szokott ütni az illető békés lakos orrára; a
légy az ütés elől kényelmesen elszáll ugyan, de
a békés lakos orra vére megered, amire illik azt
mondani neki, hogy:
– Pardon, egy légy volt!
A légy egész télen át megdögölve heverészik a deszkák és falak repedéseiben, de
tavasszal újra kikel a kis sárgásfehér légytojásból, és vígan zümmög. A zümmögést illetően a
legyeket négy csoportba oszthatjuk, úgymint
szoprán, tenor, bariton és basszus legyekre.
Vannak azonban olyan legyek is, amelyek
nem zümmögnek, hanem csípnek – ezekre
szokták mondogatni az okos emberek, hogy
amelyik kutya ugat, az nem harap…

A légy
A lónak négy lába van, mégis megbotlik,
de a légynek hat lába van, ami oly sok, hogy
a légynél a botlás ki van zárva. A légynek azon
fölül még szárnya is van, a mivel részint repülni,
részint járni, részint aludni szokott, mivelhogy
a kutya nem aludhat a farka nélkül, a légy sem
aludhat a szárnya nélkül.
A légy tápláléka a tej, a cukor és kenyérmorzsa, de legjobban szereti az úgynevezett
légyfogót, ez a fő tápláléka. Ahol légyfogót
nem raknak ki a békés lakosok az asztalra, ott
a legyek csakhamar kipusztulnak a táplálék
hiánya miatt, vagy gonosz tervet eszelnek ki
az emberek ellen, és minden ételükbe beleesznek.
Vannak szerelmes természetű legyek, amelyek szép asszonyok körül legyeskednek.
A légy élete igen viszontagságos és veszélyes. Ritkán is ér meg a légy magas életkort.
Küzdenie kell a hideggel a meleggel és a légy-

csapóval. Néha gonosz emberek egy csapásra
hetet is agyonütnek belőlük.
Amelyik légy azonban ügyes, és elkerüli a
veszedelmeket, az egy egész évig elél, és végül
is aggkori levesbe hullásával végzi be tartalmas
életét.
Nagy Lajos Képtelen természetrajz
című könyve nyomán

Ha már kiválasztottuk
a megfelelő fajt,
és kialakítottuk kis
kedvencünk helyét is,
jöhet a legnehezebb
és a legtöbb türelmet
igénylő feladat,
a szelídítés, idomítás.

E

gy frissen beszerzett madár minden
bizonnyal bizalmatlan lesz velünk szemben. Nagyon ritka esetben fogadja el új
gazdáját, ez szinte csak a hullámos papagájnál
fordul elő.
A madarat helyezzük minél előbb a kalitkába, melyet már érkezése előtt berendeztünk
(homokot szórtunk az aljára, friss eleségről,
vízről gondoskodtunk stb.), majd hagyjuk egy
időre magára, hogy megszokja új környezetét.
Később tágasabb elhelyezést is biztosíthatunk
kedvencünknek.
Az első napokban csak enni-inni adjunk
neki, de lehetőleg tartózkodjunk minél többet
a közelében. Ha nem mutatja a félelem jeleit,
akkor már beszélhetünk is hozzá néhány szót.
Mikor a madárhoz szólunk a hangunk nyugodt
legyen, ez általában nyugtatólag hat rájuk, kis
idő múlva az érdeklődés jeleit is mutathatja,
esetleg válaszol is nekünk.
Tapasztalat szerint nyugtatólag hathat a
halk zene. Lehetőleg próbáljunk „szertartá-

sokat” kialakítani (pl. köszöntsük a madarat
minden alkalommal, mikor közelítünk hozzá),
mert a madarak könnyebben szokják meg a
rendszeresen ismétlődő dolgokat.
Ha a madár már nyugodtan viselkedik a
közelünkben, akkor megpróbálhatjuk étellel
kínálgatni, ez lehetőleg valami csemege
legyen, amit nagyon szeret. Először csak a
rácson keresztül adjuk neki. Ha nem közelít,
de nyugodtan viselkedik, próbáljuk meg a
kalitkába benyúlva közvetlenül odaadni neki
a csemegét.
Amennyiben a madár már nyugodt a közelünkben, de azért az eleséget huzamosabb próbálkozás után sem hajlandó elfogadni tőlünk,
próbáljuk inkább reggel kínálgatni, reggel
ugyanis a madarak mindig éhesek.
Amikor a madárral foglalkozunk, a mozgásunk legyen nyugodt, kerüljük a hirtelen
mozdulatokat. A madár irántunk való bizalma
így napról napra nagyobb lesz. Egy bizonyos
idő elmúltával megpróbálhatjuk megérinteni
(pl. kínálgatás után), és lassan megsimogatni
a fejét. Nagyon szeretik, ha a tarkójukat vakargatják.
Ezt követően már megkísérelhetjük kézre
csábítani a papagájunkat. Ha a madár a kezünkre ül, elfogadott bennünket.
Ha kiengedtük a kalitkából, valószínűleg
vissza fog menni magától is. Ne adjunk neki
máshol enni, csak a megszokott helyén, így, ha
más nem, az éhség vissza fogja csábítani.
Mikor a madár szabadon van a szobában,
ablak, ajtó legyen becsukva, függöny behúzva.

Lehetőségeink szerint legyen a madarunk minél többet szabadon.
Kedvencünk szórakoztatásáról nekünk kell
gondoskodnunk. Ezt rendszeres foglalkozással
és játékokkal érhetjük el. Sokan ellene vannak
a papagájjátékoknak, de a tapasztalat azt mutatja, hogy a párban tartott madarak is szívesen
játszanak, hát még a magányosok. Nagyszerű
játékszer pl. a hinta, szinte minden madár szereti. Kisebb madarak számára a szakboltokban
kapható papagájjátékok kiváló szórakozást
nyújthatnak (tükör, csengő, labda stb.).
A madarak tartásánál alapkövetelmény a
tisztaság, ezért madaraink kalitkáját naponta
takarítsuk. Ha ezt nem tudjuk megtenni, akkor
is törekedjünk a minél gyakoribb takarításra.
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Madarunk idomítása

1905-ben, 102 éve történt

Kezdetét vette
a magyarországi autógyártás

E

gyik legnagyobb magyar feltaláló, aki
elsőként készített Magyarországon gázmotort, majd Bánki Donáttal együtt benzinmotort és porlasztót, Csonka János volt.
Tsonka Vince gépépítő kovácsmester legkisebb, hetedik gyermekeként született. Édesapja
műhelyében tanult, dolgozott 19 éves koráig,
majd a szegedi, később a budapesti vasúttársaságnál vállalt munkát. 1874-ben a maga erejéből
indult külföldi tanulmányútra. Miután bejárta
Ausztriát, Svájcot, megfordult Párizsban és Londonban, hazatért, és megpályázta, majd elnyerte
a Műegyetem tanműhelyének vezetésére kiírt
állást. Az alig 25 esztendős fiatalember olyan
megállapodást kötött munkaadójával, hogy
saját költségére alkalmaz szakmunkásokat, ha a
tanműhely gépein a saját maga céljára is dolgozhat. A lehetőséget elsősorban újítások, találmá-

nyok kísérleteihez, kivitelezéséhez használta fel.
1879-ben egy külföldön megismert gázmotort
tökéletesített; a Magyarországon elsőként megépített berendezés kifogástalanul működött.
Lássuk most, hogyan került sor az első magyar autó megszületésére.
A jármű megvalósításának előzménye a Magyar Királyi Posta- és Távirdaigazgatóság 1903ban meghirdetett nemzetközi pályázata volt
postaautók beszerzésére. A versenyben részt
vettek a legmegbízhatóbb, akkor már patinás
autógyárak legújabb típusaikkal. Csonka János is
részt vett teljesen önálló konstrukciójával, amely
a zsűri egyhangú elismerését vívta ki. Csonka
János benyújtott terveit – a posta műszaki osztályán – kiválónak minősítették, így a külföldi
cégekkel szemben a megrendelést Csonka János
nyerte el.

A postai csomagszállítás céljára egy 3 köbméteres rakterű kocsiszekrényt építettek az
alvázra. A világítást a kor követelményeinek
megfelelően karbidlámpákkal oldották meg.
A jármű legnagyobb sebessége 36 km/h volt.
A budapesti Ganz gyárban készült. A korabeli
jegyzőkönyvek szerint „a szóban forgó automobiljármű a legelső ilynemű magyar gyártmány,
mely a szállító czég saját, eredeti tervei alapján,
magyar iparosok által, majdnem kizárólag magyar anyagból készült.”
Ez a kocsitípus 25 évig állt a Posta szolgálatában. A gyártást mindvégig Csonka János irányította, az alvázakba a motor beszerelését maga
ellenőrizte. Sikeres konstrukciójával Csonkát
tekintjük a mai magyar motor- és autógyártás
megalapítójának, innen számítjuk a magyar
autógyártás kezdetét.

• Ezen a napon történt • Ezen a napon történt • Ezen a napon történt •
MÁJUS 31.
Ma Petronella, Angéla, Tilda,
Matild, Mária napja van.
1162 (845 éve történt)
32 éves korában meghalt II. Géza
magyar király, akinek kezdeményezésére telepedett meg a ciszterci és
a johannita rend Magyarországon.
Székesfehérváron temették el.
1978 (29 éve történt)

JÚNIUS 1.
Ma Tünde, Konrád, Angéla,
Jusztin, Paulina, Hortenzia,
Simeon, Fortunát napja van.
1914 (93 éve történt)

JÚNIUS 3.
Ma Klotild, Tilda, Cecília napja
van.

Feszty
Árpád
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Bozsik
József

Meghalt Bozsik József futballista, a
Kispesti Honvéd és az Aranycsapat
egyik kulcsembere, százszoros válogatott, minden idők egyik legnagyobb magyar labdarúgója.
1905 (102 éve történt)
A budapesti Ganz gyárból kigördült
az első postaautó, ezzel kezdetét
vette a magyarországi autógyártás.

1896 (111 éve történt)
Guglielmo Marconi Nobel-díjas (1909)
fizikus szabadalmaztatta a rádiót.
1921 (86 éve történt)
Megszületett Karinthy Ferenc író,
színműíró, Karinthy Frigyes fia, akinek legismertebb művei az Epepe
és a Budapesti tavasz, melyből nagy
sikerű film is készült.

Meghalt Feszty Árpád festőművész
(Magyarok bejövetele – körkép).
1926 (81 éve történt)
Los Angelesben megszületett Marilyn
Monroe (eredeti nevén: Norma Jean
Mortenson) amerikai filmszínésznő.
JÚNIUS 2.
Ma Anita, Kármen, Jenő, Ábel,
Csilla, Péter, Irma, Ármin,
Kornél, Eugén napja van.
1904 (103 éve történt)
Megszületett Johnny Weissmüller
ötszörös olimpiai bajnok amerikai
úszó, a Tarzan-filmek hősének megformálója.

1899 (108 éve történt)
Budapesten megszületett Békésy
György, magyar származású, Nobeldíjas tudós.
1924 (83 éve történt)
Meghalt Franz Kafka cseh író.
1925 (82 éve történt)
Megszületett Tony Curtis magyar
származású amerikai színész. Ismertebb filmjei: Van, aki forrón szereti;
Minden lében két kanál; Azok a
csodálatos férfiak.
JÚNIUS 4.
Ma Bulcsú, Ferenc, Tormás,
Fatime, Szvetlána napja van.
1896 (111 éve történt)
Először tesztelte sikeresen Henry
Ford új járművét Detroit utcáin.
1975 (32 éve történt)
Megszületett Los Angeles-ben
Angelina Jolie amerikai színésznő.

JÚNIUS 5.
Ma Fatime, Valéria, Bonifác,
Ferdinánd napja van.
KÖRNYEZETVÉDELMI VILÁGNAP
1783 (224 éve történt)
Joseph és Jacques Montgolfier bemutatták hőlégballonjukat, amelynek emelkedése elérte a 1500 lábat.
1898 (109 éve történt)
Megszületett Federico García Lorca,
spanyol költő és drámaíró.
1900 (107 éve történt)
Budapesten megszületett Gábor Dénes magyar származású, Nobel-díjas
angol villamosmérnök.
JÚNIUS 6.
Ma Norbert, Klaudia, Kolos
napja van.
1875 (132 éve történt)
Megszületett Thomas Mann, Nobeldíjas német író (Varázshegy, Mario
és a varázsló).
1799 (208 éve történt)
Megszületett Alekszandr Puskin,
orosz költő, író, drámaíró.
1859 (148 éve történt)
Bánkon megszületett Bánki Donát
magyar mérnök, feltaláló, akinek
jelentős szerepe volt az autógyártás
fejlődésében.
1882 (125 éve történt)
Henry W. Seely New Yorkban szabadalmaztatta az elektromos vasalót.

Búcsúzunk

A szüleim és én

Elszálltak az évek felettünk. Milyen sokat nevettünk a múltban, pedig a
nyolc évvel ezelőtti szeptember elsején még nem is sejtettük, hogy mi mindent
tartogat számunkra az élet.
Az első napon az iskolában minden tele volt izgalommal és rejtéllyel. Alig
vártam, hogy elinduljunk anyuval. A tanító néni kedvesen fogadta a csipetcsapatot. Mi pedig, mint a riadt őzikék, úgy vártuk, mi történik ezután. És a tanító
néni mesélni kezdett. Egy vonatról mesélt – a tudás vonatáról –, melyre ezennel
fölszállunk, hogy elutazzunk a számok, betűk és más érdekes tudományok országába. Figyelmesen hallgattunk, míg szüleink a könnyeikkel küszködve gondolták:
„Lám, elsős lett az én kicsim is.” Az idő haladt, és mi pontról pontra, állomásról állomásra haladtunk azon a bizonyos vonaton. Végül elérkeztünk a rég várt nyolcadik
osztályhoz. Nagyon vártuk, de fogalmunk sem volt, mennyi gonddal jár az utolsó
év. Itt a pályaválasztás, nekünk most ez a legnagyobb problémánk. Úgy érzem,
van bennünk öröm, hisz sikeresen befejeztünk valamit, de van bennünk félelem
is, mert döntenünk kell, hogy merre tovább, és ez nehéz.
Az elmúlt nyolc évben sokfajta élményben, érzésben volt részünk, és ez
összekovácsolt bennünket. De a közös kirándulások, bulik, a közösen eltöltött
délelőttök most véget érnek. És megint vár ránk egy újabb „tudásvonat”, csak
azt sajnálom, hogy már nem ugyanazokkal az utasokkal.
A szüleink újra büszkén és aggódva tekintenek ránk. Talán még jobban féltenek bennünket, mert most miénk a döntés joga, mi választjuk ki, melyik úton
indulunk el. Csakis tőlünk függ, hogy merre és hová visz a „vonat”.
Társaim nevében is mondhatom, hogy az elmúlt évek alatt kapott sok-sok
jót magunkkal visszük, és soha nem feledkezünk meg azokról, akik felkészítettek minket a további küzdelmekre. Mielőtt elbúcsúznánk tanárainktól, társainktól, az iskolától, mindent-mindent megköszönünk!
Horváth Brigitta, 8. osztály
Moša Pijade iskola, Pacsér

Helló! Én egy 8. osztályos tanuló vagyok, sok jó barátom van, de a szüleim...
Amióta az eszemet tudom, azóta állandó csatát vívok a szüleimmel. Hol ez a
bajuk, hol meg az. Nincs öt nyugodt percem, hogy ne szóljanak rám:
– Meddig ülsz a tévé előtt? Halkítsd le a zenét! Már megint nem tanulsz?
És ez így megy évek óta...
Hazaérek fáradtan a suliból, már alig várom, hogy egy kis csend és nyugalom
vegyen körül, és erre megint kezdik. Hiába mondom, hogy már kész a házim:
– Nézd át te csak még egyszer!
– Már megnéztem.
– Ne feleselj az idősebbel!
Nem értik, hogy én nem feleselek, csak válaszolok; de ha ezt is megmondom, addig magyarázzák, hogy ez nem válasz, hogy utóbb már a lábam is elzsibbad. Ilyenkor leülök. De nem. Ilyenkor duplára kapcsolnak, és utóbb már azt
sem tudom, hogy álljak vagy üljek, a szemükbe nézzek, vagy a földet bámuljam,
kimenjek, vagy ott maradjak? Ha faképnél hagynám őket, akkor jönne az igazi
pokol! Ezért csak állok és várok. Mikor végre nagy nehezen abbahagyják, szép
lassan, fél szemmel őket figyelve, elvonulok...
Ahogy visszaemlékszem a múltamra, és összehasonlítom az akkor történteket a maiakkal, azt veszem észre, hogy a jelenben sokkal keményebben bánnak
velem. Sokszor elgondolkozom azon, hogy vajon a többi osztálytársammal mi
a helyzet...
Én tudom, hogy az idősebbeknek több tapasztalatuk van, de azért a kisebbeknek is lehet igaza... Azt mondják, ha én is olyan idős leszek, mint ők, majd
én is hozzájuk hasonlóan vélekedek az olyan cselekedetekről, amilyeneket én
manapság elkövetek.
Hát nem tudom, majd meglátjuk...
Lázár István, 8. osztály
Petőfi Sándor iskola, Óbecse

Reggel suliba igyekeztem. Általában csöngetésre szoktam érkezni. Első óránk
földrajz, a kedvenc tantárgyam. Nem a tantárgyat kedvelem annyira, hanem az
órát. Szünetben lementünk az uzsonnázóterembe, hogy megvegyük azt az ennivalót, amit majd órán elfogyasztunk. Amikor felértünk a földrajzterem elé, láttuk,
hogy a fiúk valamit mesterkednek az ajtónál. Megkérdeztük tőlük:
– Hát ti meg mit csináltok?
– Javítjuk az ajtót, hogy még véletlenül se bírjunk bemenni – válaszolták.
Hangos kacaj suhant végig a folyosón. A fiúk „ajtószerelés” után elmentek
a tanárnő elé. Amikor hallottuk, hogy a „csókolom, tanárnő” elhangzik, tudtuk,
hogy az alacsony termetű oktató közeledik, és aki ráköszönt, nem lehet más,
csakis Kriszti, az osztály egyik mókamestere. A tanárnő befordult a folyosóra,
utána a fiúk tömegesen. Beáta tanárnő próbálta kinyitni az ajtót, de nem sikerült neki. Hosszas küzdelem után kiszedte a kulcslyukból a rágógimit, majd
bementünk a terembe.
A tanárnő még előző órán szólt, hogy felelni fogunk. Kezdetét vette a feleltetés. Ezt a tantárgyat nemigen szoktuk tanulni. Az első felelő Barta Gábor.
– Magyarázd el nekünk, hogy mik azok a röghegyek!?
Gabi rögtön odaosont Melindához, és megkérdezte tőle.
– Gabi, vissza a padsorodba! – hangzott az utasítás.
Gabi visszament, de ez sem jelentett számára különösebb akadályt, mert
mögötte Sóti Csenge, azaz „Zsófika” ült. Végül Gabinak hármasra súgtunk.
A következő páciens Csábrádi Brigitta volt. Aznap vele ültem.
– Súgj, mert nem tanultam semmit!!! – seppegte a fülembe.
„Mintha én tudnám!” – gondoltam magamban.
Kinyitottam Brigi füzetét, mert én nem írtam le az anyagot, és megsúgtam
neki a feleleteket. Ötöst kapott. Irigyeltem, mert tudtam, a következő felelő én
leszek. Arra gondoltam, hogy Brigi biztos nem fog annyit segíteni. Így is lett.
Felálltam.
– Milyen szelek vannak? – tette fel a tanárnő váratlanul a kérdést.
– Hát, ö..., a szelek, ö...
– Kossava, északi szél... – súgta Brigi.
Megismételtem a hallottakat. Azután megkérdezte, hogy hol található a
Szuezi- és Panama-csatorna. Megmutattam neki. Erre a felelésemre négyest
kaptam. A tanárnő így szólt:
– Kerekes Edina!
Edina sóhajtozva felállt, de ekkor megszólalt a csengő. Nagy kő esett le a
szívéről, szinte hallani lehetett.
– Majd legközelebb te kezded! – mondta a tanárnő vészjóslóan, majd összeszedette velünk az eldobált szemetet. Szünetben elmeséltük a másik osztálynak
a földrajzórai élményeket. Minden tanuló szereti ezt az órát, hisz számunkra
egyfajta szórakozást jelent.
Juhász Alekszandra, 8. osztály
Csáki Lajos iskola, Topolya

Nyugtával dicsérd a napot
Az öcsémet Gábornak hívják. Nagyon szorgalmas.
Mindig mindent ügyesen megcsinál, habár a tanulásban néha ő is segítségre szorul. Ilyenkor én ülök le mellé, mivel a szüleimnek nincs ideje erre.
Egy nap a testvérem könyörgő szemekkel nézett rám. Egy verset kellett
megtanulnia, amit állítása szerint nem tud egyedül megtanulni. Először hangosan elolvastam a szöveget végig. Azzután csak versszakonként tanítottam neki.
Közben néha-néha elkalandozott a figyelme. Hol a tévében lévő filmet nézte,
hol pedig az utcáról bejövő hangokat hallgatta. Már úgy tűnt, hogy a verset
sosem fogja megtanulni, de aztán mégis el tudta mondani az első versszakot.
Ekkor eszembe jutott, hogy tarthatnánk szünetet. Öt perc pihenő után újra belefogtunk a tanulásba. Fél óra múlva már tudta a verset. Igaz, néha még ekkor
is megakadt néhol, de legalább már el tudta mondani. Beletelt jó sok idő, mire
hibátlanul és folyékonyan elmondta. Mikor a szüleink hazaértek, én örömmel
újságoltam nekik, hogy az öcsém biztos ötöst fog kapni a versre.
Egész nap izgatott voltam, hiszen tudtam, hogy a jó jegy részben az én
érdemem is. A boldogságom gyorsan elszállt, mikor a testvérem szomorúan
jött haza. Hármast kapott, mivel nevetgélve mondta el az egész verset. Hiába
volt minden fáradságom. Túl korán kezdtem el örülni az akkor még nem létező
osztályzatnak.
Erről a történetről mindig a jó öreg mondás jut eszembe: nyugtával dicsérd
a napot!
Nagy Anetta, 8. osztály
Thurzó Lajos iskola, Zenta

Madárijesztő.
Zsámboki Ákos
magyarkanizsai
tanuló rajza
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Így felelünk mi!

Megtanultam úszni

Rövid önéletrajzom

Nagyon izgatottan vártam a hét órát, mert először mentem úszni a hatalmas
medencébe.
Örömmel rohantam az öltöző felé. Találkoztam az úszótanárommal, s ő
megkérdezte tőlem:
– Te vagy az új diákom?
– Igen, én vagyok! – kiáltottam örömmel.
– Én leszek az oktatód, szólíts Gábornak! Menj be a kis medencébe.
Amikor meghallottam, hogy nem az óriás medencébe megyek, elszomorodtam. Csalódottan becammogtam a vízbe. Ott rengeteg boldog gyerek volt.
Különböző érdekes gyakorlatot kellett végeznünk. Először barátkoztunk a vízzel: lemerültünk a víz alá, csillagot csináltunk a vízen, tanultunk lélegezni a vízben. Amikor ez már mindenkinek jól ment, kezdtük a tanulást az úszódeszkával.
Az első napom nehéz volt, de ugyanakkor jó is. Nagyon fáradtan, de boldogan
mentem haza. Elhatároztam, hogy elmegyek többször is.
Második nap azt mondta a tanár, hogy átmehetek a nagy medencébe. Boldogan ugrottam bele a vízbe. A tanárom egy-két nap alatt megtanított úszni.
Csodálkozott is, hogy ilyen gyorsan tanulok. Vidáman szaladtam haza. Otthon
elmeséltem, mi történt velem. A szüleim megdicsértek.
Nemsokára már úszóversenyre is mehettem. Reménykedhettem, hogy első
leszek minden versenyen. Anyu pedig nem tudja majd hova tenni azt a sok
érmet.
Ördög Valentina, 4. osztály
Petőfi Sándor iskola, Óbecse

Már születésemkor is akadékoskodtam, mivel tél volt és hideg, nem szívesen bukkantam elő. Mégis megembereltem magam, és 1994. február 24-én
megszülettem.
Szüleim Valentin-napra vártak, „de” csak tíz nappal később láttam meg
a napvilágot. Nevemet a szerelem napjáról kaptam. Csak női változatban. A
szüleimet persze nem hagytam aludni. Csak akkor tudtam elszundítani, ha valamelyikük álomba ringatott. A cumikat különösképpen kedveltem. A kedvenc
szórakozásaim közé tartozott az, ha egyszerre három ilyen apróság volt nálam,
de az is, ha nagypapámat ugráltathattam. Négyéves koromban óvodába írattak
a szüleim, ahová három évig jártam. Miután befejeződtek a gondatlan óvodás
éveim, szomorúan váltam el szeretett óvó nénimtől és őszre, bár félénken, elindultam az iskolába. Ott már nem játszottunk annyit, hanem megküzdöttünk a
betűk csodálatos rejtelmeivel és a számok hadaival.
Az életem egy újabb szakasza előtt állok, melyben sok harc és küzdelem vár,
de remélem megnyerem a csatát.
Horvát Valentina, 6. osztály
Miloje Ćiplić iskola, Törökbecse

Már megint én?!
A kertünkben áll egy hatalmas diófa. Mikor eljön az ősz, nem túlzok, ha azt
mondom, több ezer levél hullik le róla, s nagyon kegyetlen dolog azt összeszedni, már a gondolatától is beleáll a derekamba a fájdalom. Sajnos, volt idő, mikor
megtapasztaltam, milyen is az. Akkor megfogadtam, többet senki sem vesz rá,
hogy én az avart összeszedjem. Ezt közöltem is anyukámmal.
Idén is eljött az ősz, s hamar megsárgultak a levelek a diófán. Anyukám
megkért, hogy szedjem már össze, ami lehullott. Úgy döntöttem, összeszedem,
bocsánatkérés helyett, mert volt egy kis veszekedésünk. Gyorsan megvoltam
vele.
Néhány nap múlva hatalmas szélvihar és eső rontotta el az időt. Örültem,
hogy a meleg szobában ülök. Terveztem a szombat délelőttömet. Szombaton
délelőtt, mit ad isten?, el nem képzelitek. Anyám ismét megkért, hogy szedjem
össze a leveleket. Azt hittem, kitérek a hitemből, de magamba fojtottam a
szót, ugrottam a ruháimért, s már kint is voltam a levéltenger előtt. Alighogy
elkezdtem a munkát, máris megfájdult a hátam a hajolgatástól. Mérgemben ezt
hajtogattam: Miért megint én, miért nem a testvérem? Hisz ő is ráér!
Egyszerű munkának tűnik, de hihetetlen unalmas és fárasztó. Akadt volna
jobb időtöltésem is helyette!
Földi Tamara, 7. osztály
Néphősök iskola, Csantavér

Hétvégén történt
Apukám kitalálta, hogy a ház végében építsünk egy ebédlőt.
Vasárnap délután elkezdtem pakolni a több éven át felhalmozódott holmikat. Volt, ami a szemétbe került, volt, ami a műhelybe vagy a pincébe.
Édesapám nem tudott segíteni, mert a pálinkát rendezte. Egy órába tellett,
míg lepakoltam a szerszámokat, ruhákat, méhészkellékeket és egyéb dolgokat
a fél méternyi polcterületről. Rengeteg mag volt kiborítva a zacskójából. Azt egy
lapáttal és egy cserépdarabbal kaptam össze. Később apukám is besegített. Volt
egy régi sütő és két mosógép, amit Árpád segítségével rakott fel apa egymás
tetejére. A mosógéprakodás után összesöpörtem, de nem sokat ért, mert folytattuk a kirakodást. Volt két láda cserép, de olyan nehéz, hogy képtelen voltam
felemelni. A szétválogatott csecsebecséket egy kis kocsi segítségével toltam el
az egyik helyről a másikra. Egy idő után elkezdett szemerkélni az eső. Nagyon
megijedtem, hogy elázik az egész cókmók. Úgy siettem, mint a kutya, mikor
meglátja gazdája kezében a söprűt. Aztán kiderült, hogy csak képzelődtem.
A munka véget ért erre a napra, de a jövő héten folytatódik.
Kasza Zsuzsanna, 4. osztály
Emlékiskola, Zenta

Számvetés
Péterréve mellett a szép Tisza vize,
A búzatábláknak se hossza se vége.
Nem egyszer bejárom az erdőt s ligeteket,
Ilyenkor virágból csokrot kötögetek.
Boldogan karikázom a töltés tetején,
Közben hallgatom a madárcsicsergést.
Fizika, földrajz, műszaki... későbbre hagyom,
E tantárgyakat nem szeretem nagyon.
SMS érkezett: Barbara, kijössz-e?
Kint van a környék összes gyereke.
Persze, a leckét későbbre halasztom,
Majd belenézek, mielőtt elalszom.
Hónap, hónapot követ így, múlik az idő,
Újra s újra szól az iskolacsengő.
Remélem, színkitűnő leszek,
Nyugtatom gyakran lelkiismeretem.

Varga Barbara, 6. osztály
Samu Mihály iskola, Péterréve
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A hernyó
Mikszáth Kálmán:
Szűcs Pali
szerencséje.
Novák Matildka
doroszlói tanuló
rajza

Pfuj! Zöld! Mászik.
A hernyó puha bőre csiklandozza a bőrömet. Némelyik közülük szúrós és
undorító. Vannak zöldek és feketék is, barna csíkosak, sőt még tarkákat is láttam. Egész nap leveleket rágcsálnak. Ha nagyon sok van belőlük, képesek egy
egész fát is megkopasztani. Ilyenkor az emberek permetezéssel védekeznek.
Ezekből a ronda hernyókból szép lepkék lesznek.
Milyen csodálatos a természet világa!
Turkálj Emma, 2. osztály
Petőfi Sándor iskola, Doroszló

Kedves Pajtások!
Nemrég még az iskolában tanulgattam. Most meg itthon nyomom az ágyat,
mert elkapott ez a fránya nátha, s két kezével szorongat. Hát erről számolok be
nektek.
Az egész úgy kezdődött, hogy péntek délelőtt már nagyon fájt a fejem.
Aztán elkészült az ebéd. Ekkor panaszoltam el anyának, hogy már majd szétrobban a fejem. Fejfájásom ellenére elmentem az iskolába, és igaz, ami igaz,
csillagos ötösre el tudtam mondani egy kilenc versszakos költeményt. Persze
óra után a tanító néni közölte, hogy akik ötöst kaptak a szavalásra, azok versenyeznek a 4. c osztállyal. Már annyira rosszul éreztem magam, hogy el sem
tudom mondani, de szerencsére még csak egy tanítási órát kellett kibírnom.
Mikor hazaértem, apa megmérte a lázamat, és volt egy kis hőemelkedésem. Ez
van – gondoltam magamban. Hátha keddig meggyógyulok, mert kedden lesz
a szavalóverseny. Tudod már, említettem. Na, mindegy, lényeg az, hogy semmi
sem úgy sült el, ahogy én azt elterveztem. Öt napig nem mehettem iskolába.
Ezt nem felejtem el.
Ti hogy vagytok? Remélem, nem kaptátok meg ezt a járványt, mert ez
bizony az.
Kérlek, Nagyi! Vigyázz Nagyapira és magadra is. Nagyapi! Te meg fogadj szót
a Nagyinak és igyál sok teát. Hallottam, hogy egy kicsit beteg vagy. Én is a teától
gyógyultam meg.
Sok-sok puszit küld unokátok:
Adrika
Feketics, 2007. II. 19.
Perlaki Adriána, 4. osztály
Nikola Đurković iskola, Bácsfeketehegy

Együtt a család
Egy évben Orahovo közelébe mentem a családommal május elsején táborozni. Vittünk sátort és csónakot is. Nagyon izgatottak voltunk.
Korán reggel indultunk. Mikor odaértünk, megreggeliztünk majd felállítottuk a sátrat, felfújtuk a csónakot, és apuval és az öcsémmel elmentünk csónakázni. Egy kis nádas, mocsaras tó volt az evezés helyszíne, melyet gyönyörű
füves dombok vettek körül. A csónakot vízre tettük, és beszálltunk. Apu a tó
közepére evezett. Csak ekkor vettük észre, hogy a csónak süllyed. Nagyon megijedtünk, apu evezett, ahogy csak bírt, hogy kiérjünk a partra. Nagy szuszogás
közben azt mondta: „Gyerekek, ha elsüllyedünk, próbáljatok kiúszni a partra.”
Anyu a partról nézett minket, és látszott rajta, hogy nagyon ideges, mert
mi még nem tudtunk úszni. A képzeletemben pedig egy krokodil lubickolt
zsákmányára várva a csónak alatt. Hiába próbáltak meggyőzni, hogy nincsenek
krokodilok, a félelmem nagyobb volt. Nagy nehezen kievickéltünk a partra,
anyu is valamennyire megnyugodott. Az izgalmak után elmentünk felfedezni
a tájat. Később horgásztunk, sok halat fogtunk.
Remélem, máskor is elmegyünk erre a csodálatos vidékre.
Juhász Petra, 5. osztály
Csokonai V. Mihály iskola, Felsőhegy

Féltem tőle...
Még kicsi voltam, mikor ez történt velem.
Nyáron elmentem a nenámékhoz. Nappal jól éreztem magam, de mikor
eljött az este, féltem kimenni a folyosóra. Amikor kiléptem az előszobába, már
rohantam is a másik szobába. A folyosón mindig furcsa hangokat hallottam, és
mindig a padlásról jött a hang.
Egy nap reggel elhatároztam, hogy felmegyek a padlásra, és megnézem,
hogy mi van odafönt. Elindultam felfelé, de csak a padlásajtóig jutottam,
megint meghallottam a furcsa hangot, és elszaladtam. A nenámnak nem
mertem szólni, mert féltem, hogy kinevet. Minden este rettegve mentem a
tévészobából át az én szobámba.
Sokat gondolkodtam, és végül arra a döntésre jutottam, hogy bármi lesz
is, fel fogok menni a padlásra. Megint csak az ajtóig jutottam. Egy este leültem
a folyosón egy székre, és vártam a furcsa zajokat. Késő volt, megint hallottam
a furcsa hangokat. Féltem, de csak ültem ott összehúzódva. Már nem bírtam
tovább a rettegést, minden este rettegve járkáltam a folyosón.
Aztán mégis szóltam a nenámnak.
Nenám csak nézett rám és kacagott, azt mondta, hogy menjek vele.
Felmentünk a padlásra, és ott egy igazi cicacsaládra bukkantunk. Olyan
szépek voltak!
Ezután elhatároztam, hogy hasonló helyzetben nem titkolom el a félelmemet.
Petró Valentina, 7. osztály
Október 18. iskola, Zentagunaras

H Doroszlói munkatársaim a tőlük megszokott vastag boríárom helyről kaptam jó írásokat ezen a héten.

tékban ezúttal a családtagokról készült jellemrajzokat küldték el.
A szeretet melege árad ezekből a fogalmazásokból, a kölcsönös
megbecsülés és összetartozás érzése. Visszautalva a vastag borítékra, azért is dicséret illeti a doroszlóiakat, mert ebben a tanévben
(az iskola tanulóinak létszámához viszonyítva) ők küldték talán a
legtöbb írást.
Törökbecséről ritkán érkezik küldemény, de most kitettek magukért. A hatodikosok a legjobb fogalmazásaik közül válogattak,
ezért témájuk változatos, s néhány ismeretterjesztő jellegű írást a
Mizujs rovatnak adtam át.
A pacséri írások közül ma Horváth Brigitta Búcsúzunk című
fogalmazása került a Rügyfakadásba. Ezt a szép, lírai hangú búcsút az is emlékezetessé teszi, hogy Brigitta elsős kora óta őrzi, mint
varázsigét, a tanító néni találó kifejezését, aki a „tudás vonatára”
ültette fel őket elsőben, s azon jutottak el a nyolcadik osztályig.
A fenti írásokat a következőknek nyugtázom köszönettel:
Doroszló: Diósi Linett, Gellér Ágnes, Gellér Enikő, Gellér Eszter,
Kocsis Réka, Novák Matildka (2 írás), Szitás Emma;
Pacsér: Horváth Brigitta, Végel Krisztián;
Törökbecse: Bálint Tímea, Ernyesi Róbert, Horvát Valentina,
Nagy Natália (2 írás), Szemi Natália, Szőnyi Csongor (2 írás), Ződi
Zalán (2 írás) és Zséli István.
Azoknak, akik a tudásukat ezután egy másik vonaton gyarapítják, sok szerencsét kívánok a további utazáson, azoknak pedig,
akik maradnak, kitartást a következő állomásig.
Tomán Mária

Kőarc a hegyoldalban
A nyár vége felé, augusztusban a Vaskapu szorosban levő kis helységbe,
Karatašra mentünk edzőtáborba a gyephokisokkal, mivel én ezt a sportot
űzöm.
Egyik nap elvittek bennünket kirándulni, megnéztük a Vaskapu vízi erőművet, és láttunk egy óriási kőarcot, amely a hegyből volt kifaragva. Akiről mintázták, annak a nevére már nem emlékszem. Annyit tudok, hogy dák nemzetiségű
volt. A látvány annyira lenyűgözött, hogy más nem érdekelt. Szerettem volna a
hegyre felmászni, hogy megfoghassam a szakállát vagy az orrát, esetleg a feje
tetejéről a Dunába ugrani. De mivel ezt sem lehetett, maradt az ábrándozás.
Visszafelé menet még nagyon messziről is látni lehetett a hatalmas fejet, míg
egy kanyarban egy másik, kövérebb, magasabb hegy el nem takarta.
Három nap múlva a győztes, de fáradt csapatunk hazafelé tartott, és mindenki az óriási arcot emlegette. Odahaza a kőarc meséje mindenkit lenyűgözött.
Még máig is mindenkinek mesélek a nagy és szép kőarcról a hegyoldalban.
Gugánovity Zsanett, 5. osztály
Jovan Mikić iskola, Szabadka

Hernyó. Konkolj Dávid szabadkai tanuló rajza
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Kedves Nagyszüleim!

Justin Timberlake új nővel?!
Arandevúzott

popsztár az angliai Manchesterben
újdonsült kedvesével,
Jessica Biellel. Justin magánrepülőgépet
küldött a színésznőért az Egyesült Államokba, hogy az estét már együtt tölthessék
Angliában. A pár számára nagy nehézséget

Xtina mehet
Kínába

okoz az időpont egyeztetése, ezért minden alkalmat megragadnak, hogy együtt
lehessenek. Bennfentesek szerint már jó
ideje tart a kapcsolatuk, de megpróbálják
elkerülni a felhajtást, ezért a nyilvánosság
előtt még nem mutatkoztak együtt.

Madonna külön dalt írt
a Live Earth nevű
segélykoncertre
MEarth segélykoncertes fellépésére.

adonna külön dalt írt a július 7-i Live

A Hey You című szerzemény letölthető a
Live Earth egyik honlpajáról.
Az első 1 millió letöltésből dalonként
25 cent a segélyszervezet számláját gazdagítja. A Live Earth korábbi hét helyszíne
kilencre bővült, melyek közül Madonna a
londoni rendezvényen lép fel, olyan nevek mellett, mint a Duran Duran, Beastie
Boys, a Genesis, a Black Eyed Peas és a Foo
Fighters.

Akon bocsánatot kért
Akiskorú lánnyel erőszakoskodott a színpadon.

kon bocsánatot kért azért, mert nemrég egy

Cszigorú kínai cenzorokon, így az éne-
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hristina Aguilera koncertje átment a

kesnő megtarthatja karrierje első fellépését a világ legnépesebb országában.
A korábbi években merész öltözködési szokásairól és különc klipjeiről is híres
Christina Aguilera tehát végre élőben is
bemutatkozhat a ferde szeműeknek.
A szigorú cenzorok – akik már olyan
bandákat utasítottak el, mint a Rolling
Stones – teljesen szalonképesnek találták
Xtina dalait, és egyetlen nótát sem kellett
kivenni az előre tervezett dallistából.
Christina jelenleg a Back To Basics
című korongjával járja a világot, amin a
modern popdalok helyett inkább a hagyományos blues és R’n’B felé fordult.

Angol újságok szerint Akon hivatalos közleményben kért bocsánatot a történtek miatt, amikor is egy
14 éves lánnyal táncolt együtt egy éjszakai klub
színpadán.
Az esemény óriási felháborodást váltott ki, olyannyira, hogy a Gwen Stefanival tartott közös turné
egyik fő pénzelője visszalépett a koncertsorozat
támogatásától.
Akon közleményében arra hivatkozik, hogy nem
tudta, hogy a lány kiskorú.
– Őszintén bocsánatot kérek a szégyen miatt,
amit annak a lánynak okoztam, akivel együtt táncoltam. Sosem hoznám kínos helyzetbe a rajongóimat,
főleg nem a tizennyolc év alattiakat. A klubba, ahol
felléptem, elvileg csak a 18 éven felülieket engedik
be, úgy tűnik, valami hiba történhetett – mondja
közleményében az énekes.

Közelünkben a szép lányok!

Bukarestben koncertezik a Pussycat Dolls
únius 22-én Bukarestben koncertezik Macy Gray és a Pussycat
JDolls lánycsapat, méghozzá a Coke Live fesztivál megnyitóján.
A Coke Live Bukarestben kerül megrendezésre június 23-án és
24-én. A zenés rendezvényen olyan nagy nevek lépnek fel, mint
The Prodigy, Incubus, The Rasmus, The Cult.
Egy kis emlékeztető: a Pussycat Dolls lánycsapat 1995-ben
alakult, Robin Antin irányításával. A tánccsapatnak indult banda
2003-ban váltott a zenére. Azóta megállíthatatlanok. A Don’t
Cha, Stickwitu, Buttons, I Don’t Need A Man és a Wait A Minute
a világ összes toplistáját meghódította, a lányok sorra nyerték a
Grammy-, Billboard- és MTV-díjakat.

most minden rekordot megdöntött. Az Umbrella című lemezt azután kezdte el keresni
mindenki a neten, hogy maga
a szerző, Jay-Z bemutatta a
közönségnek március végén
Amerika legnagyobb kereskedelmi rádiójában.
A legtöbbször letöltött felvételek listája a következő:

T

alán te is hallottad már,
hogy Amerikában egyre
kevesebb a lemezbolt. A zenerajongók ugyanis újabban az
internetről töltik le a legújabb
dalokat és lemezeket – apró
pénzért.
Ez a jelenség immár Európában is viharos gyorsasággal
terjed.
Ide kapcsolódik tehát a hír,
mely szerint Rihanna új dala
(amely hivatalosan csak május
28-án került kereskedelmi forgalomba), az interneten már

1. Rihanna and Jay-Z:
Umbrella
2. Maroon 5: Makes Me
Wonder
3. Beyonce & Shakira:
Beautiful Liar
4. Snow Patrol: Signal Fire
5. Hellogoodbye: Here (in
Your Arms)
6. Gym Class Heroes: Cupid’s
Chokehold
7. Akon: Don’t Matter
8. Scooch: Flying The Flag
(For You)
9. Nelly Furtado & Justin
Timberlake: Give It To Me
10. Booty Luv: Shine
Rihanna új, szám szerint
harmadik albumára egyébként
már csak június 5-ig kell várni.

Völgyesi Gabi
megmutatta
Aforgatott a magyarországi Unique együttes. A Lassan

Más Világ című nagylemezükről nemrég új videoklipet

elhiszem egy szerelmes dal – azonban beágyazva a mai, modern világunkba, ahol minden más, mint egykoron volt.
Ezt jelképezi a klip fő motívuma, a vonalkód. A történet
során láthatjátok, amint Gabiból bábállapotától kezdve fokozatosan luxusárucikk lesz, aki az igaz szerelemről ábrándozik,
de sorsán nem változtathat.
A klip érdekessége még, hogy az egyébként rövid hajú
énekesnő derékig érő szőke hajjal látható.

Elhalasztották a The Chemical
Brothers-koncertet?

Akoncertet technikai okokból október 20-ra halasztották.
május 25-re tervezett romániai The Chemical Brothers-

Ez a koncert lett volna idén az első előadásuk.
Úgy látszik nem indul problémamentesen a Chemical
Brothers legújabb, We are the Night című albumának a
bemutatása. Az együttes vezetője bejelentette, hogy május
25-re nem tudták a technikai részt rendbe hozni, ezért inkább
a rajongók iránti tiszteletből elhalasztják a koncertet.
A már eladott jegyek érvényesek maradnak az októberi
koncertre is.
Ide kapcsolódó hír, hogy a csapat június közepén megjelenő új stúdióalbuma már napok óta letölthető az internetről.
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Rihanna új dala
a legkeresettebb
az interneten

Tokio Hotel

Spring nicht
Über den Dächern,
ist es so kalt,
und so still.
Ich schweig Deinen Namen,
weil Du ihn jetzt,
nicht hören willst.
Der Abgrund der Stadt,
verschlingt jede Träne die fallt.
Da unten ist nichts mehr,
was Dich hier oben noch hallt.

In Deinen Augen,
scheint alles sinnlos und leer.
Der Schnee fallt einsam,
Du spurst ihn schon lange nicht mehr.
Irgendwo da draussen,
bist Du verloren gegangen.
Du träumst von dem Ende,
um noch mal von vorn anzufangen.

Ich schrei in die Nacht für Dich,
lass mich nicht im Stich,
Spring nicht.
Die lichter fangen Dich nicht,
sie betrugen Dich.
Spring nicht.
Erinner Dich,
an Dich und mich.
Die Welt da unten zählt nicht,
Bitte spring nicht.

lass mich nicht im Stich
Spring nicht.
Die lichter fangen Dich nicht,
sie betrugen Dich.
Spring nicht.
Erinner Dich,
an Dich und mich.
Die Welt da unten zählt nicht,
Bitte spring nicht.

Megjelent az új lemez!

Spring nicht.
Und halt Dich das auch nicht zurück.
Dann spring ich für Dich.

Jó Pajtás top 10
1. Lola: Élj a mának!
2. Avril Lavigne: Girlfriend
3. Tokio Hotel: Spring
Nicht
4. Linkin Park: What I’ve
Done
5. Beyonce & Shakira:
Beautiful Liar
6. Justin Timberlake: What
Goes Around...
7. Hilary Duff: With Love
8. No Thanx: Egy másik
nemzedék
9. Christina Aguilera:
Candyman
10. Nelly Furtado & Justin
Timberlake: Give It To
Me

A

többszörös platinalemezes, Grammy-díjas Linkin Park harmadik stúdióalbuma Minutes To Midnight címmel 2007.
május közepén jelent meg.
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A lemezen szereplő számok:

1. Wake
2. Given up
3. Leave out all the rest
4. Bleed it out
5. Shadow of the day
6. What i’ve done
7. Hands held high
8. No more sorrow
9. Valentine’s day
10. In between
11. In pieces
12. The little things give you
away
Akik már hallották, azt állítják, ez egyértelműen a csapat eddigi
legjobb albuma.

Nimm meine Hand,
wir fangen noch mal an.
Spring nicht.
Ich schrei in die Nacht für Dich,
lass mich nicht im Stich
Spring nicht.
Die lichter fangen Dich nicht,
sie betrugen Dich.
Spring nicht.
Erinner Dich,
an Dich und mich.
Die Welt da unten zählt nicht,
Bitte spring nicht.

Ich schrei in die Nacht für Dich,

Jó hír a Linkin Park kedvelőinek

Ich weiss nicht wie lang,
Ich Dich halten kann.
Ich weiss nicht wie lang.

Hilary Duff

Kedves Olvasó Tanulók!
Mikszáth Kálmán

(Részlet)

Í

gy borult a magyar égboltozat mindig jobban, jobban. Felhők,
új felhők, csupa felhők. Felhőkből születnek a villámok. De
ezekből legfeljebb cseppfolyós dolgok támadtak: nemzeti
könnyek. A nép és a nemesség el volt keseredve, csak a főurak
burkolóztak közönybe.
A hatalom pedig egyre többet mert. A jászkun kerületet elzálogosították egy német lovagrendnek. A Frangepán-féle tengerparti
jószágokat ugyancsak zálogba adták a gráci kamarának. Erre aztán
a főurak megmozdultak. No, már ez mégis gyalázat! Hiszen az
ilyen gazdátlan jószágok arra valók, hogy donációkba osztogassák úriembereknek, ne pedig hogy zálogba adják. Hát gavalléros
dolog az ilyen? Őfelségének az elődei, ha már fejeztettek, legalább
nekünk fejeztettek, de nem maguknak vagy az aerariumnak. Nem,
ezt mégsem lehet tűrni.
És így lehetne folytatni a gravameneket végtelen sorozatban,
de e sorok írójának csak addig állt érdekében, amíg a főurak
is megharagusznak. (Kik közül számosan álmodoztak arról,
hogy majd otthonról horgásznak a branzinókra és asinellikre a
Quarneróban.)
Szóval a pohár betelt, csak még egy mozdulat és kicsordul. A
mi történetünk színhelyén Görgey János volt a forróvérű nemesek
orákuluma, de Görgey János inkább csendesítette az embereket,
mintsem tüzelte volna.
– Várjatok, tűrjetek, hiszen a fiú még csak tizenhat éves.
Minden egyes sérelemnél csak ezt számította: „Most megy át a
17-dik évibe. Most már tizennyolc múlt … várjatok, tűrjetek.”
És ami nem történt, amióta ezen a planétán lakunk, minden
magyar szem szeretettel, áhítattal fordult Bécs felé. Mint a muzulmán Mekka felé. Onnan jöttek a felhők – ez egyszer onnan várták a
villámot is. Pokolból a messiást.
Hogy elálmodoztak róla azokon a szép ámbitusos kúriákon.
Milyen lehet most? Bizony már jó nagyocska lehet. Fekete szeme
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S
A fekete város

okat töprengtem mielőtt elővettem azt a Gyöngyhalásznak szánt levelet, amelyet tavaly óta őrizgetek a
fiókomban, s amelyet kupuszinai diákok írtak. Hogy
miért hallgattam róla eddig? Két okból is. Egyrészt, mert még
akkor küldték a levelet, amikor nem én szerkesztettem a rovatot
– féreértés ne essék: tisztelem, becsülöm elődöm munkáját; a
könyvajánló jó ötlet volt, diákjaim számos általuk elolvasott műről számoltak be nektek a rovat keretein belül. Hát ez a másik ok.
Mert ezeknek a tanulóknak a múlt tanévben én voltam a tanára:
amit olvastak, az én óráimon értelmezték, vitatták meg. (Persze
azért van egy szemtelen kérdésem. Miért van, hogy néhány
hónap alatt a kupuszinai tanulók is „kiszerettek” az olvasásból?
Merthogy e tanévben egyetlen levelet sem küldtek. Pedig tavaly
nem kellett noszogatni őket.) Az a Molnár Tünde, akinek lentebb
A fekete városról [1911] szóló beszámolóját olvahatjátok, még
olyan „veretes” – gimnáziumi tantervben szereplő – alkotásokat
is elolvasott és értelmezett, mint Katona József Bánk bán című
tragédiája. Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde című mesedrámájával pedig többen is megismerkedtek. Biztos vagyok
benne, hogy nem vált kárukra olvasottságuk a középiskolában!
Merthogy többségük (Guzsvány Szandra, Balog Árpád, Domorád
Zsolt, Maros Dolli) – akiknek levelét e boríték tartalmazza – ma
már középiskolás. Ennek ellenére úgy gondolom, a könyvjutalmat mind Molnár Tünde, mind Maros Dolli (ő Mikszáth Kálmán
[1847-1910] másik remekét, a Beszterce ostromát [1894]
olvasta) megérdemli, hiszen amikor élményeikről beszámoltak
a rovatnak, még általános iskolások voltak, másrészt példájuk
ösztönzőleg hathat, ha másra nem, hát testvéreikre, akikről
tudom, hogy ott ülnek az iskolapadban, s olvassák a Jó Pajtást.
Hátha a Gyöngyhalászba is beleolvasnak...
Nem lennék igazságos, ha elhallgatnám, a boríték még két
írást tartalmaz. Csizmadia Anna arról számol be, hogy Tamási
Áron Ábel a rengeteben című regényét értelmezte, Molnár Keri
Edit pedig E. Charles Vivien Robin Hood című művét olvasta
akkortájt, amikor e levelet postára adták. Ők ketten most nyolcadikosok.
„A történet a Rákóczi-szabadságharc idején játszódik.Görgey
Pál alispán és családja életén keresztül betekintést nyerhetünk
ebbe a korszakba. Az alispánnak igazán mozgalmas és zárkózott
élete van, mivel egy vadászat során dühében lelövi a lőcsei bírót,
aki bele is hal sérüléseibe. Igaz, hogy a lőcseiek hibájából, mivel
– hogy vérével földet szerezzenek a városnak – hagyják elvérezni.
Ezután pedig olyan határozatot hoznak, hogy Görgey Pálon boszszút állnak (ezt végül be is teljesítik), de addig a városban élőknek
csak fekete öltözetben szabad járniuk. Számomra ez a könyv
nagyon érdekes, és sok mindent megtudhatunk belőle az akkori
időkről” - írja Molnár Tünde Mikszáth regényéről, amelyből azt a
részletet emeltük be a mai Gyöngyhalászba, amely a Rákóczi-szabadságharc érlelődésének idejéről, kiváltó okainak természetéről
szól. E részletben Görgey alispán bátyját, a mindhalálig kuruc
Görgey Jánost ismerjük meg. Remélem, Tünde beszámolója és a
közölt részlet is arra buzdít benneteket, hogy elolvassátok ezt a
történelmi regényt is!
Jó olvasást!
Bence Erika

van-e vagy kék? Öreg, komoly táblabírák hányszor disputáltak erről.
Anyjához hasonlít-e vagy az apjához? Bárcsak az anyjához hasonlítana. Vajon mit csinál ilyenkor? Talán éppen lovagol valahol a bécsi
határban, szilaj paripán ül, kerecsen tollas fövegben, aranybrokát
köpenykében, sárga szattyán csizmában és ő is hazagondol.
És hát az öregek … az öregek! Száll, száll a mese őfelőlük is.
Messze, túl a tengereken, Nikomédiában éldegélnek. Madár se
megy oda, madár se jön onnan. Hanem valahogy mégis idejut, ami
tudnivaló. Thökölyt a köszvény kínozza, a fejedelemasszony hajában a fehér szálak jutottak immár többségbe, de még mindég szép
asszony. Kik tíz várban sem fértek el azelőtt, most egy kis villában,
a Dsidek Majdanban éldegélnek csendesen. A Dsidek Majdant úgy
tudja minden magyar úr, mintha határbeli dűlőnév volna. „Virágos
mezőt” jelent törökül. Hát iszen lehet virágos, iszen lehet, de azok
csak olyan ázsiai virágok, nincs azok közt muskátli, rozmaring.
Remélnek-e még? Oh, bizonyosan. Ők is nyilván azt várják, hogy
a fiú felnő. Mert mondott is olyat a fejedelem egy arra utazó lublói
borkereskedőnek, hogy az ezüstlakodalmat Munkácson ülik meg...
(No, amikor az lakodalom lesz, aznap én is leiszom magam – ígérgetik rendre az öregek.)
Sajnos, sokat rontott ezeken az illúziókon herceg Apafi Mihály,
akit az ördög idehozott a Szepességbe vadászni, azaz nem az
ördög, hanem Rolly Sámuel uram hozta, rivalizálván Luzsénszky
Péterrel. A Luzsénszky-vadászaton ugyanis részt vett egy gróf is,
amiért is fekete kabátban kellett megjelenni az ebédeken, vacsorákon. Hát erre akart rálicitálni a rangkóros Rolly s Bécsben járván,
felcsípte ezt a herceget (no, most aztán még inget is feketét vehet
fel Luzsénszky). A herceg egyébiránt senki más, mint a jó öreg Apafi
Mihály fia, a félbemaradt II. Apafi Mihály, kit a császár Bécsbe hítt fel,
hercegnek tett meg és lumpot neveltetett belőle nagy sikerrel. Ha
az apja csak félember volt, amint Teleki nevezte (ámbátor szegély
Erdély a felet se látta), akkor ez egész ember, mert a megboldogult
csak délután csípett be, s így csak fél napig volt beszámíthatatlan,
ez ellenben már délelőtt is holtrészeg; azonfelül erkölcsökben sem
kifogástalan, teljesen züllött alak.
Vagy két hétig lebzselt Rollyéknál, míg teljesen meg nem
utálták. Őtőle és a vele jött bécsi korhelyektől szivárgott ki itt a
Szepességben legelsőbben, hogy a kis Rákóczit papnak szánta a

tutora, Kollonich. Valamint olyan részletek is napfényre kerültek
a fiatalember hajlamairól, szokásairól és magaviseletéről, melyek
megrendítették a belé vetett reményeket.
Csak Görgey János nem engedett a régi hitéből semmit.
– Ami nem lehet, nem lehet. Az apja Rákóczi Ferenc, a mostohaapja Thököly Imre, az édesanyja Zrínyi Ilona. Merő lehetetlen, hogy
ilyen tőkén ne teremjen jó bor. A természet nem csinálhatott olyan
őrültséget.
– Hiszen nem mondom én azt, kedves bátyám – magyrázta ki
magát Szentiványi Ádám –, de nem látott-e már kegyelmed olyan jó
bort, amely a hordóban megromlott és mivel hordószagú lett, nem
lehetett többé meginni?
János úr kényelmetlenül csavargatta ide-oda a nyakát.
– Hm, izé, hogy a hordó, azt mondod, hogy a hordó...
– Avagy kigyelmed olyan tiszta hordónak tarja Bécset, amiben
nem romolhat meg a must?
– Nono – felelte a kuruc elgondolkozva.
Ki tudja mit értett a „nono” alatt. Annyi azonban bizonyos, hogy
még mindig nem adta meg magát. Egyik következő tavaszon
Semsey Gábor uramnak akadt valami ügye-baja Bécsben. Semsey
Gábor is egy követ fújt Görgey Jánossal, régi jó barátok, fegyvertársak voltak. Semsey előkelő bécsi rokonságának segítségével valahogy hozzáférkőzött az iú Rákóczi herceghez is, s azzal a szemmel
nézte, figyelte meg, melynek a lelkében dagadozó vágy adott élességet, azzal a szemmel, mely tudja, hogy mi célra nézi, s Bécsből
visszajövet, bár éjszaka ment keresztül Toporcon, bezörgetett a János kastélyában az ablakon, s mikor János úr kidugta a fejét, hogy
mi az, ki zörög, mindössze ennyit mondott szomorúan:
– Láttam a fiatalembert. Beszéltem vele. Nem arra való.
Hanem Görgey Jánosnak az is mindegy volt. Az ő makacsságának nem volt határa. Az ő nehéz, vastag koponyájába nem vezetett
semmi út befelé. Ezentúl is minden sérelemnél azzal biztatta meg
magát, miközben megcsikorgatta a fogait:
– No, semmi az. Hiszen a fiú már a huszadikban jár. Márciusban
megy át a huszonegyedikbe...
Ezalatt egyre sűrűbben jöttek a gravamenek, de jöttek az esztendők is, ámbátor csak a magok rendes tempójában, nőttön-nőtt az
országban az elégületlenség, és nőtt Rákóczi Ferenc is.

Weöres Sándor

„Te zuhatagos vad bérci patak”
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Petőfi, te örökiú angyal,
Tele voltál napfényes mosollyal,
Élő tűzzel, haragos viharral.
Nem vártad meg a rút öregséget
Megtöltötted a huszonhat évet
Mindazzal, mit ád egy hosszú élet.
Daghesztánban él egy vén iszákos,
Most száznyolcvan esztendős tubákos,
Születésedkor már nagy-családos.

Téged térdén ringathatott volna,
De csak őrli napját-éjét sorba,
Mindennapok malma ős-egyforma.

Ehhez a költeményhez viszont nem
kívánkozik különösebb kommentár. Egy
nagyszerű 20. századi költő szól benne (ragyogó forma, ritmus és versnyelv révén!)
egy nagyszerű 19. századi költő-elődről.

Apró trükkök
E-mail küldése
egyetlen kattintással
E

Komputerrovatunkban két apró
trükköt mutatunk be: az egyik az új
e-mail írását gyorsítja meg, a másik
viszont kérdezz-felelünk alakban ad
fontos információkat a zsbere vágható,
ún. kulcstartó-memória, hivatalos
nevén a FlashDrive használatához.

-mail üzenet írásához általában meg kell nyitni a levelezőprogramot, majd kiválasztani az új üzenet gombot, végül a levél elküldése után be kell zárni vagy vissza kell helyezni a tálcára az alkalmazást.
Egy apró és végtelenül egyszerű trükkel, egyetlen kattintás után
elküldhetjük a levelet.
Az asztalon jobbkattintással hozzunk létre egy új parancsikont,
majd az „Adja meg az elem helyét:” mezőbe írjuk be a következő útvonalat: „mailto:” Nevezzük el a hivatkozást (például „E-mail írása”), majd
válasszunk ki egy könnyen megjegyezhető ikont, végül húzzuk a fájlt
a tálca Gyorsindító pultjára.
Ezzel el is készültünk, ha rákattintunk az ikonra, az alapértelmezett
levelezőprogram üzenetszerkesztője megnyílik és máris gépelhetjük
az üzenetet.

Néhány kérdés az USB-memóriák (FlashDrive)
használatával kapcsolatban
Miért nem tud a Windows USB-memóriáról boot-olni (indulni)?
A Windows jelenlegi verziói (kivételek a Bart
PE, Windows PE, és egyéb írható lemez nélküli
működésre felkészített futtatókörnyezetek) nem
lettek felkészítve USB-tárolóról történő rendszerindításra. Noha az USB Flash Drive-ok (UFD)
a floppy-lemezek jogos utódainak tekinthetők,
néhány technológiai akadály meggátolja, hogy
a Windows rendszerbetöltést tudjon végezni
ezekről az eszközökről. A legfőbb kizáró ok
mégis az, hogy a Windows minden egyes USBeszköz csatlakoztatásakor a teljes USB-buszt
újrainicializálja, hogy képes legyen az újonnan
csatolt lemezes meghajtó, digitális kamera
vagy egyéb készülékkel való kommunikációra. Egy ilyen esemény következtében a
bootoláshoz használt USB kommunikációs
csatorna is újraindul, ezt pedig a Windows
lapozási hiba miatt, a jól ismert „kékhalál”
jelenséggel viszonozná.

Miért nem ajánlott az USB-memóriák
NTFS használatával történő formázása?
Mivel a flash-memóriák élettartama, pontosabban az írási műveletek száma korlátozott, az
NTFS pedig naplózó (journaling) fájlrendszer, a
kettő nem a legszerencsésebb párosítás. NTFSfájlrendszer használatakor minden egyes írási
műveletről napló készül a tartalomjegyzékbe
(MFT), ráadásul az NTFS-fájlok több olyan információt is hordoznak, amelyek FAT-fájlrendszeren
nem léteznek, például hozzáférési engedélylisták (ACL) vagy az utolsó hozzáférés dátuma. Ezen
adatok rögzítése szintén plusz írásokat jelent, így
NTFS használatával kvázi megrövidítjük a memóriaegység élettartamát.

Általánosan elterjedt az a szokás, hogy
az USB-csatolójú eszközöket szabályosan,
szoftveres úton le kell állítani, mielőtt eltávolítjuk őket a rendszerből. Ezzel ugyan bajt
nem okozunk, de fölöslegesen töltjük vele
az időt, a Windows ugyanis alapértelmezésként tiltja az összes USB-csatolójú meghajtó
írási gyorsítótárát, így – hacsak nem írási
művelet közben húzzuk le az eszközt – nem
károsítjuk a fájlrendszert, illetve nem vesztünk adatot sem.

Hasonló elgondolásból nem ajánlott ezen háttértárolók töredezettségmentesítése sem. Figyelembe véve, hogy
a flash-memóriák véletlenszerű olvasási
sebessége sokkal gyorsabb, mint a merevlemezeké (a töredezettség lényegében nem
válik a teljesítmény kárára), a töredezettség
mentesítésnek ez esetben még csak előnyét
sem látnánk
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Gyors eltávolítás

Benáresz
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hajnal és a reggel határán ringatózom a
Gangeszen. Evezősöm lassan, ütemesen
meríti lapátját a folyóba. Csendesen
szemlélem a fürdőzőket, és ízlelgetem a szót:
Benáresz. Tegnap érkeztem, de nagyon régóta
készültem rá. Mögöttem irdatlan hosszúságú
vonatút, hőséggel, izzadtsággal. Vita a riksással,
reménytelennek tűnő szálláskeresés. Aztán valahogyan mégis elrendeződött. Ahogy Indiában
minden.
Folyamatosan kutatom a választ, mi késztet
arra, hogy ismét visszatérjek ebbe az országba.
Talán az, hogy a határtalan szabadság érzését
élem át a látszólagos összevisszaságban. India
lélegzetelállítóan érdekes és ugyanennyire riasztó is. Némi humorérzék, birkatürelem és sok-sok
szeretet kell hozzá.
Banáresz, avagy másik nevén Váránaszi azonnal megfogott. Zegzugos sikátorok sötétjében
apró boltok lapulnak. Minden van itt, ékszertől
az aludttejig. Szobára egy egészen eldugott
utcácskában leltem, közvetlenül a Gangesz partján. Ablakom alatt „ghat”-nak hívott lépcsősorok
futnak a folyóba, mindet külön névvel illetik.
Megérkezésem után nyakamba vettem a
várost. Pár perc alatt elsétált mellettem a számomra elképzelhető emberek összes fajtája:
kolduló szerzetes, zakóban feszítő menedzser,
meztelen gyerek, lézengő tinédzser, elegáns
száriba bújt asszony. Előttem egy kislány, elhanyagolt, rasztásodó hajjal, piszkos, szakadt
ruhában vízhordó edényt egyensúlyozott nagy
gonddal a fején, majd tehénlepényeket gyűjtött
egy kupacba. Teljesen egyedül gondoskodik önmagáról, akár egy felnőtt. Elkényeztetett fehér
embernek látom magam mellette. Ugyanezt
éreztem Benáresz belvárosában, a biciklis riksán
ülve. Eleinte majdnem megszakadt a szívem az
erőlködő indiaiért, ám később már csak arra
tudtam koncentrálni, hogy le ne zuhanjak. Míg
mások embernyi ládákkal megpakolva utaztak a
félfenéknyi ülésen, engem folyamatosan a kényszerképzet gyötört, hogy ha combizmom teljes
erejéből nem tartom magam, akkor azonnal
rácsusszanok a vezető hátára. A különféle közlekedési eszközök látszólag teljes fejetlenségben
hömpölyögnek. Mégis, kevés a súlyos baleset,
dugó pedig egyáltalán nincs.
Az egyik lépcsősoron pihengető, narancssárga kendős szent, szádhu ajánlotta fel szolgálatait, „karmatisztító púdzsát” készült végezni.
Mormolások közepette sárga és piros pöttyöt

kent homlokomra, virágot nyomott a kezembe,
és szavainak ismétlésére buzdított. Miután bedobáltuk a virágokat a Gangeszbe, rögvest véget
ért az áhítatos pillanat: egy telefirkált füzetben
mutatta a felajánlandó összegre vonatkozó
sorokat.
A „szent átvágáson” mosolyogva indultam tovább. Ügyeskedő, nyájas kereskedő invitált boltjába, ahol előbb hellyel, majd teával kínált; sok-

sok mosoly és még több szó közepette lassan, de
megállíthatatlanul a lábaim elé pakolta az üzlet
teljes készletét. Hónapok munkáját hordozza
magán egy-egy híres benáreszi selyemszári.
Heggyé halmozta őket a bejárat előtt, de még
mindig újabb és újabb szárivariációk bukkantak
elő lehetetlen sarkokból.
Tovább csavarogtam az óváros macskaköves,
tehénlepényes ösvényein. Bekukkantva láttam,
hogy egy zsebkendőnyi szobában fehér fiú kísérelte meg magáévá tenni a keleti tudást. Mestere
türelmesen ücsörgött mellette, szája centiméteres körzetben vöröslött a bételtől. Összeszorított
fogakkal beszélt a mennyei mannát rágcsálva,
s tudtam, minden bizonnyal hamarosan köpni
fog egy akkorát, amekkorát tapasztalataim
szerint csakis egy indiai képes köpni a világon.
Előttem termett egy ötévesforma gyermek, és
kosarában kotorászva, európai üzletembereket
megszégyenítő rátermettséggel, angolhindi
keveréknyelven igyekezett tudtomra adni, hogy
nekem életbevágóan szükséges az a rózsaszínű
vízipisztoly, melyet ő árul. Loholt utánam métereken át. Türelmem fogytán, flegmán odavetettem neki egy „cseló”-t, ami annyit tesz: gyerünk,
menj el. Öntudatosan válaszolt: „Én nem megyek
sehova. Én itthon vagyok!” Szégyelltem magam.
A teraszról, ahol vacsoráztam, remek kilátás
nyílt az utcára. Közelemben majmok idétlenkedtek. Leültek mellém, és makacsul, kitartó
nézéssel elkunyerálták a kezemben tartott, félig
hámozott banánt. Fiatal fiú szolgálta fel az ételt,
szóba elegyedtünk. Kíváncsiság és tisztelet áradt
belőle. Európa és Amerika az álma. Városok, országok keverednek a fejében. Milyen igazságos
a világ! Minden népnek a távoli, az egzotikus a
vonzó, oda vágyódik. Talán ezért kóborolok én
is Indiában.
Megérkezett a reggel. Alattam a Gangesz,
partján Benáresz, a világ egyik legrégebbi városa.
Pár perc, és véget ér a hajnali hajókirándulás,
kikötünk, én pedig újra a turistákra specializálódott, áldást osztó szádhuk, vízipisztollyal üzletelő csemeték, halottégetők, imádkozó hinduk
és ámuló fehér emberek között találom magam.
Újra örömmel üdvözlöm a kalandor létet, s vele
együtt ezt az izgalmas, felemás Indiát.
B. G.–N. L.

Zene az erdőből
J

apán nemcsak a technika, de a természettudományok terén is élen jár
a Föld országai között. Ősidők óta alkalmazott gyógymódjaik közül a
legtöbb a világ bármely pontján bárki számára elérhető, hiszen magát a
természetet állítják az ember szolgálatába. Természetesen ez fordítva is
igaz, hiszen az élővilág megóvása az ember feladata. Régóta felfedezték,
hogy a betegségből lábadozók, vagy a lelki és idegi problémákkal küzdők számára nincs jobb gyógyír, a természet hangjainál. A madárcsiripelés, a tücsökzene, a fák susogása, a vízcsobogás egytől egyig segítik az
ellazulást, és a szervezet természetes gyógyulási folyamatát. Japánban
már jó néhány éve működik egy olyan különleges telefonvonal, amelyen a Hokkaido-szigetek élővilágának tarka zenebonáját hallgathatják

M

int mindenkivel, bizonyára veled is előfordult
már, hogy teljesen magad alatt voltál, mert
elhagyott a nagy Ő, életed szerelme, aki után már
nem jöhet senki más. Legalábbis egy ideig szentül
meg vagy győződve erről, és fájdalmasan nyalogatod
a sebeidet. Ha esetleg épp most is ilyen cipőben járnál, akkor tanácsainkkal lerövidítheted ezt a „padlón
vagyok” időszakot.
1. Felejtsd el,

hogy órákon át krokodilkönnyeket hullatsz a fényképeire, és szívszakadva olvasgatod a leveleit!
Mit tegyél ehelyett?
Mivel kidobni úgysincs szíved, fogj egy dobozt
hatalmas lakattal, tedd bele az ereklyéket, és súvaszd
a szekrényed legmélyére! Még jobb: vedd elő azt a
fotót, amelyiken sohasem tetszett, vagy azt a levelét,
amelyikben rettenetesen megbántott, emlékezz viszsza az összes elviselhetetlen tulajdonságára, és máris
úgy érzed, jobbat érdemelsz.
2. Felejtsd el
a bánatfalatkákat, hiszen ilyenkor az ember hajlamos a nassolásra, de így csak fölösleges kilókkal leszel
gazdagabb, őt nem kapod vissza.
Mit tegyél ehelyett?
Csinálj vadiúj frizurát, öltözz másként, mint addig,
egyszóval mutasd meg neki, mit veszített!
3. Felejtsd el,
hogy otthon gubbasztasz! Felejtsd el a romantikus
filmeket és regényeket, és azokat a helyeket, ahová
együtt jártatok.
Mit tegyél ehelyett?
Csavarogj a barátnőiddel, valószínűleg úgyis
elhanyagoltad őket mostanában. Menj bulizni, hátha
felbukkan a következő nagy Ő!
Azért tudnod kell, hogy nem mindenkinél válik be
a struccpolitika, lehet, hogy neked éppen az segít, ha
szembenézel a problémával, még ha fájdalmas is, mert
csak így tudod túltenni magad rajta, és elfelejteni...

Szeszélyes lábbelik
T

ávoli ősünk, midőn két lábra állt, mezítláb vágott neki a világnak. Időbe
telt, amíg rájött arra, hogy – lábát kímélendő – saját talpa alá mesterséges talpat
tegyen. Ezt valami pánttal, szíjjal hozzá is
kellett erősíteni a lábfejhez, hogy le ne essen. Valahogy így készült el az első cipő.
Az antik rómaiak feltalálták a csőrös sarut, amely elöl hosszan, hegyesen felkunkorodott, és inkább akadályozta, semmint
segítette a járást. Egyiptomban a bőrből,
szalmából és fából készült szandálokat
kizárólag az udvar emberei, a nemesek és
a főpapok hordhatták. Az ókori görögök is
szandált viseltek, kivéve a katonákat, akik
a lábikránál összefűzött, egész szárú bőrcipőt használtak. A régi Bizáncban viszont
csak a császár hordhatott cipőt, mivel az
ugyanúgy a császári hatalom jelvénye volt,
mint a korona.
A csőrös római cipő a 11. században
ismét felbukkant, immár mintegy hatvanhat centiméterre növelt orral. Aki vette a
bátorságot, hogy viselje, annak számolnia
kellett a hasra esés veszélyével. A lábbeli
kunkori orrát csörgőkkel ékítették, így, ha
néhány divatfi nagy botladozva sétára indult benne, csengett-bongott tőle az utca.
Ez a lábbeli ötszáz évig uralta a divatot. A

Étvágycsináló

magyarok a 15. században bocskort, félcipőt és magasabb, a bokát is elfedő cipellőt
viseltek, amelyet fent összeszíjaztak. A
reneszánsz idején változott a cipő anyaga:
a bőrt nehéz keleti brokát, arab bársony és
kínai selyem váltotta fel, amelyeket gyakran ezüst- és aranyszegéllyel díszítettek.
A sarok megjelenésével a lábbeli elnyerte ma ismert formáját, bár ekkoriban
még egyforma cipőt készítettek a bal és
a jobb lábra. Két kaptafát csak 1850-től
kezdtek használni. A 19. században jelent
meg a félmagas és a magas szárú cipő. A
mindent takaró, függönyszerű szoknyákat csak az 1920-as években kurtították
meg kellőképpen ahhoz, hogy a cipő
elindulhasson a világkarrier felé. Ettől
fogva a legfurcsább anyagokból alkottak
lábravalót, a parafadugótól kezdve a
zsiráfbőrutánzatig.

Füstös újkrumpli

Hozzávalók:

• 80 dkg apró újkrumpli
• 10 dkg szeletelt bacon
• 10 dkg sonka
• 10 dkg füstölt sajt
• 1 tojás
• 1 pohár tejföl
• 1 teáskanál vágott petrezselyem
Alaposan mossuk és tisztítsuk meg a
burgonyát, a sütőt pedig melegítsük elő 160
fokra. A szalonnaszeletek felével borítsuk

be egy tűzálló tál alját, majd tegyük rá a
burgonyát. A maradék szalonnával borítsuk
be a burgonyát, és tegyük a sütőbe 15–20
percre, egészen puhulásig. Közben készítsük
el a sajtmasszát. Ehhez vágjuk apróra a sonkát, reszeljük le a sajtot, keverjük össze őket a
tojással, a tejföllel, a petrezselyemmel, a sóval
és őrölt borssal. Az így kapott masszát öntsük
a szalonnás krumpli tetejére. Kapcsoljuk a
sütőt 200 fokra, és süssük benne a krumplit
további 10 percig, amíg szépen megpirul.
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Elsősegély szerelmi
bánat esetén

az érdeklődők. A kezdeményezés sikeresnek bizonyult, hiszen egy
közvéleménykutatás szerint esténként japánok milliói tárcsázzák az
ismert számot, hogy belehallgassanak a varázsos, érintetlen szigetvilág
enyhet adó neszébe. A nagy érdeklődésre való tekintettel a természet
muzsikáját lemezen is megjelentették, amely nem sokkal később az első
helyre lépett a zeneboltok sikerlistáján.

Kőketánc, a néptánc ünnepe
A

z idén immár 11. alkalommal tartották meg május 19-én Óbecsén az
általános iskolások énekes népi gyermekjáték- és néptáncversenyét.
Hogy minden évben megszervezhetik a vetélkedőt, nemcsak a szervezőknek, Ricz Róbertnek, a Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör elnökének, valamint
segítőtársainak jár köszönet, hanem Nagy Margitnak, a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete elnökének s a támogatóknak is. Álljon itt a nevük: a Tartományi Oktatási Művelődési Titkárság; Tartományi Jogalkotási Közigazgatási és
Nemzeti Kisebbségi Titkárság; Nemzeti Kulturális Alap, Oktatási Minisztérium,
Budapest; Dániel Print, Újvidék; Lux Nyomda, Óbecse; Hofy Cuki, Temerin.
A főszervező Szabó Gabriella, aki egyben e vetélkedő megálmodója is,
a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete zenei szakosztályának elnöke,
néptáncoktató, köszöntőbeszédében elmondta, hogy az idén is nagy volt az érdeklődés a vetélkedő iránt, 42 csoport nevezett be. Szabadkától Székelykevéig
eljöttek a néptánc szerelmesei. Több mint ezer diák táncolt reggel 9 órától
délután 5-ig.
A Városi Színházban folyt a verseny, s a táncosok a szomszédos Közgazdasági Középiskolában és a Zdravko Gložanski Általános Iskolában öltöztek át, ott is
uzsonnáztak, szórakoztak föllépés előtt és után.
Nagy élmény volt látni, hallani a versenyzők produkcióit.
A bírálóbizottság tagjai: Bodor Anikó népzenekutató Zentáról, Mikó Erika és
Tóth Zoltán Kalocsáról.
Míg a zsűri elvonult, addig arról beszélgettünk az adai, szenttamási, szabadkai táncosokkal, hogy milyen érzés táncolni, szép eredményt elérni.
Sugárzó örömmel, szinte kórusban mondták az adaiak, hogy tavaly ők voltak a legjobbak az ő kategóriájukban. Hogy kik? Csuvik Oszkár, Boros Noémi,
Solymosi Melitta, Lakatos Adrián, Fehér Orsolya, Raffai Éva és Bognár Boglárka.
S a nevük is milyen szép: Pipacs! Mindannyian imádnak táncolni, szeretnék
megőrizni a szép hagyományt… Nemcsak a részvétel a fontos, igenis szeretnek
elsők lenni!
A szenttamásiak, Bakos Edina, Futó Anita, Mag Henrietta is nagyon szeretnek táncolni, s különösen a pénteki próbákra jó eljárni, mert ott kapcsolódnak
ki igazán, ott szabadulnak föl az egész heti hajrá után.
A szabadkai Figurás Táncegyüttes Ez a kislány férjhez akar menni című dallal
kezdte a táncát. A főszereplők: Boros Izabella menyasszony, és Szűcs Tibor vőlegény elmondták, hogy versenyszámuk lánybúcsúztatóval kezdődött a lányos
háznál, majd mulatsággal folytatódott, ezt követte az esketés, menyasszonytánc, a menyasszony és a vőlegény kivezetése, majd a nászéjszaka.
Végül eljött a nap fénypontja, az eredményhirdetés:

„Süss fel, nap...”

A fonóban – a zentai Pitypang

Gyermekjátékok kategória
I. Gyöngyvirág csoport, Testvériség ME, Martonos, csoportvezető: Zellei Zsuzsanna
II. Barkóca csoport, Thurzó Lajos Közművelődési Központ, Zenta, csoportvezető: Polgár Márta
III. Bogárkák csoport, Tisza mente Közművelődési és Népművészeti Egyesület,
Péterréve, csoportvezető: Ferencz Katalin, művészeti vezető: Kódé Károly
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Néptánc kategória – Alsós csoportok
I. Garagulya néptáncegyüttes, Petőfi Sándor ME, Kishegyes, művészeti vezető
és koreográfus: Patyerek Orsolya és Utasi Péter
II. Kabóca csoport, Dr. Kiss Imre ME, Péterréve, koreográfus: Lukács Imre, művészeti vezető: Csasznyi Magdolna és Kiss Márta
III. Iglice néptánccsoport, Vadvirág HK, Ada, csoportvezető: Varga Imola és
Sterbik Sarolta, koreográfus: Lukács Imre
III. Apróka kopogtatók csoport, Aranykapu ME, Ada, csoportvezető: Sóti Éva,
koreográfus: Vas Endre és Vas Brezovszki Tímea
Vegyes csoportok
I. Ficánka gyermeknéptánccsoport, Bartók Béla MKE, Horgos, koreográfus és
művészeti vezető: Szécsi Viktória
I. Tátika táncegyüttes, Kodály Zoltán MMK, Topolya, koreográfus: Rind Melitta
és Győri Attila
II. Aprócskák táncegyüttes, Tisza mente Közművelődési és Népművészeti
Egyesület, Péterréve, csoportvezető: Ferencz Katalin, művészeti vezető: Kódé
Károly
III. Kiscimbora gyermekcsoport, Petőfi Sándor MKK, Óbecse, csoportvezetőkoreográfus: Cseszák Balázs és Korcsik Anikó
III. Kankalin néptánccsoport, Népkör ME, Kúla, koreográfus: Lukács Imre, művészeti vezető: Holló Karolina
Felsős csoportok
I. Csillagfürt táncegyüttes, Tisza Néptánc-egyesület, Magyarkanizsa, csoportvezető: Tóth Ágnes,
I. Krajcárka néptáncegyüttes, Petőfi Sándor ME, Kishegyes, művészeti vezető:
Kovács Hanna és Patyerek Csaba
II. Figurás táncegyüttes, Népkör MMK, Szabadka, művészeti vezető: Brezovszki
Tamara, csoportvezetők: Koncz Szuzanna és Kiss Andor
II. Pitypang tánccsoport, Thurzó Lajos KK, Zenta, koreográfus:Brezovszki Roland és Brezovszki Tamara, művészeti vezető: Baji Endre

Az adai Iglice

Az óbecsei Kiscimbora
III. Pipacs néptánccsoport, Vadvirág HK, Ada, koreográfus: Lukács Imre, csoportvezető: Resóczki Roland és Kancsár Alexandra
Szólótánc
I. Berecz Zalán, Petőfi Sándor ME, Kishegyes, felkészítő: Patyerek Csaba
I. Németh Antal, Thurzó Lajos KK, Zenta, felkészítő: Baji Endre
II. Szögi Miklós, Thurzó Lajos KK, Zenta, felkészítő: Baji Endre
Gratulálunk nemcsak a győzteseknek, hanem minden tánccsoportnak és
csoportvezetőnek, aki részt vett ezen a megmérettetésen!
Jövőre ismét találkozunk Óbecsén!
Koncz Erzsébet

1. Előfordult veled, hogy otthon felejted az iskolában szükséges
könyvet, füzetet?
a) Ilyen még sosem történt velem. (0)
b) Igen, nagyon kínos volt. (2)
c) Ha megtörténik, feltalálom magam. (4)
2. Mikor érzed úgy, hogy vége a türelmednek?
a) Ha nem történik minden úgy, ahogy elterveztem, elviselhetetlenné válok.
(4)
b) Soha semmi nem hoz ki a sodromból. (2)
c) Amikor a testvérem/rokonom a kinézetemet hozza szóba. (0)
3. Melyik mondatot hallod a leggyakrabban szüleidtől?
a) Látod, előre megmondtam! (4)
b) Ez nem olyan egyszerű, mint gondolod! (2)
c) Nem eszik olyan forrón a kását! (0)
4. Iskola után/előtt edzés vagy különóra, minden napra
valamilyen elfoglaltság. Mit szólnál, ha így telne a heted?
a) Talán meg tudnám szokni. (2)
b) Ez a menetrend nekem túl szabályos. (4)
c) Ez már most is így van. Csak önfegyelemre van szükségem. (0)
5. Mire gondoltál ma reggel, amikor megszólalt a vekker?
a) Gyorsan ki az ágyból, megint ezer feladatom van! (4)
b) De jól aludtam az éjszaka! (2)
c) Egy félórácskát még úgy szunyókálnék, ha lehetne. (0)
6. Képzeld el, hogy egy festő képet készít rólad. Hogyan nézne ki
az alkotás?
a) Mintha Picasso festette volna: egyenes vonalak, kockák, négyzetek. (0)
b) Nyugodt és költői lenne, akár egy szép tájkép. (2)
c) Nekem mindegy, csak a színek legyenek élénkek és én jól nézzek ki
rajta. (4)

Értékelés
0 és 7 pont között: A ZSENIÁLIS
Gratulálunk, te tehetséges szervező
vagy, aki képes kézben tartani az életét.
Ám olykor a spontán dolgokra is kellene
időt szakítanod! Ha süt a nap, egy kinti séta
sokkal értelmesebb program, mint a benti
számítógép-bámulás. Ez persze fordítva is
igaz, ha esik az eső, nem kell mindenáron
lemenni a parkba, még akkor sem, ha már
a hét elején betervezted a sétát.
8 és 15 pont között: A
MENEDZSER
Nem kerítesz túl nagy feneket a dolgoknak, mindent könnyen átlátsz. Egyetlen hibád, hogy hajlamos vagy sokáig
halogatni a kényelmetlen feladatokat.
Könnyítsd meg az életed azzal, hogy mihamarabb elintézed a teendőidet, aztán
pedig jutalmazd meg magadat, amiért
ennyire kötelességtudó voltál! Pl.: adj egy
óra szabadidőt magadak, amit kedvenc
időtöltésednek szentelhetsz.
16 és 24 pont között: A SPONTÁN
Vidám lélek vagy, aki könnyű szívvel
eltűr maga körül némi káoszt. Szigorú
szabályok és precíz tervezés? Ez nem a te
világod. Épp ezért sajnos az is gyakran
megesik, hogy elcsúszol a határidőkkel.
Jobb hát, ha odafigyelsz arra, mi az, ami elsőbbséget érdemel. Aki pl.: későn fizeti be a
számláit, annak kamatot kell leszurkolnia.
Az erre kidobott pénz hiányozni fog!
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Milyen
szervező vagy

Mindent kézben tartasz,
vagy inkább hagyod,
hogy sodorjanak az
események? Ha őszintén
válaszolsz a kérdésekre
megtudod, hogyan
oszthatod be jobban az
idődet.

Válaszol: Bori Mária pszichológus
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„Kedves Bori Mária!
Itt-ott, amikor a kezembe kerül a barátnőm Jó
Pajtása, elolvasom a Bizalmas sorokat is. Már
többször is írni akartam, de elment a bátorságom, ám most már úgy érzem, kibírhatatlan a
helyzetem, ezért én is jelentkezem. Nemrégiben
azt vettem észre, hogy kellemetlen szagom
van. Piszkálnak is miatta az osztályomban. Nem
akarnak a közelemben lenni, azt mondják, büdös
vagyok! Rendszeresen tisztálkodom, de mégis csúfolnak. Ugyanakkor az alsóneműm is foltos. Minden rendben van
velem? Normális dolog ez egy 13 évesnél? Félek, hogy a végén senki
sem akar majd velem barátkozni, de még jobban félek attól, hogy
valami nagy bajom van! Kérem, adjon tanácsot, mit tegyek?
Alex”
Válasz:
Kedves Alex!
Ha hiszed, ha nem, nagyon sokan küszködnek hasonló gondokkal
a te korodban, hiszen a serdülőkor velejárója a hormonháztartás,
úgymond, felbomlása. Működésbe lépnek egyes nemi hormonok, és
egészen addig, amíg be nem fejeződik nálatok a testi fejlődés és a hormonok egyensúlyba nem kerülnek, gondok vannak a testszagokkal. A
bőr lélegzik és a verejtékkel együtt párolognak a hormonok is. Vannak
izzadságmirigyeink, amelyek akkor működnek, amikor meleg van, és
vannak olyanok, amelyek az izgalom és a stressz hatására reagálnak
verejtékezéssel. Ez a második járódik csak most be nálad, és persze
minden serdülőnél. Ha nem figyelünk a rendszeres mosakodásra, és
nem cseréljük a ruhánkat tisztára, bizony, szaglunk! Ilyenkor serdülőkorban különösen oda kell figyelni az alsónemű tisztaságára, azt is
rendszeresen cserélni kell! Jó, ha a ruházat természetes anyagokból,
pamutból van. (Nem műanyagból) Lehessen magas hőfokon mosni és
vasalni, hisz csak így pusztíthatók el a különböző kórokozók, amelyek
együtt élnek velünk, és csak hébe-hóba veszik át az uralmat, amikor
megbetegszünk. A lányoknál, nőknél ezenkívül sokszor, amikor ugrálnak, nevetnek vagy tüsszentenek, akaratuk ellenére, a húgyhólyag
alatt lévő izmok legyengülése miatt, szivárog a vizelet. Ezt egyszerű
tornával megelőzhetjük és kiküszöbölhetjük. A tornát láthatatlanul is
végezni lehet. Tegyél úgy, mintha vissza akarnád tartani a vizeletet,
számolj hatig, majd lazítsd el az izmaidat. Ismételd meg legalább
ötször egymás után. Naponta többször ismételd a gyakorlatsorozatot.
Jó lenne vizeletvizsgálatra is elmenned. Ha odafigyelsz
ezekre az alapvető higiéniai szabályokra, biztos vagyok
benne, hogy te is és a környezeted is elégedettebbek
lesztek.
„Kedves Bizalmas sorok!
Én egy 13 éves fiú vagyok. Tanácsot kérek, mert a
suliban beleszerettem egy velem egyidős lányba.
Megkérdeztem tőle, hogy akar-e járni velem, de már
elmúlt egy hét, és még nem válaszolt. Mit tegyek? Reménykedhetek még?
XY-13”
Válasz:
Kedves XY-13!
Minden alkalommal nagyon örülök, amikor egy-egy fiú fordul hozzám
bizalommal. Ilyenkor felcsillan bennem a remény, hogy többen veszitek a bátorságot és jelentkeztek a problémáitokkal. Így sikerül jobban

belelátni azokba a gondokba, amelyek a tizenéves fiúkat foglalkoztatják, és utána sikeresebben tudok tanácsot is adni a problémáitok
megoldásához.
Bátor fiú vagy! A nyílt és közvetlen viselkedés híve. Most csak a türelmet
kell gyakorolnod és azt a kommunikációs ügyességet, hogy jól fel tudd
mérni, kinek mikor és mit kell és lehet mondani. Ezt csak gyakorlás
útján lehet, és „próba-szerencse” útján. Próbálkozol, ha pozitív választ
kapsz, ez a viselkedés újra megismételhető. Ha elutasító választ kapsz,
vagy semmilyet, vagy ne adj’ isten! büntetést, ez a viselkedés nem ismételni való. Te talán nem éppen a legjobban mérted föl a lánynál a terepet, hogy mennyire tetszel neki, és készen áll-e arra az ajánlatra, amit
te adtál neki. Ezért még egyszer gondold át azokat a jeleket, amelyeket
a lány küldött feléd: hogy gyakran tartózkodik-e ott, ahol te vagy, hogy
követ-e a tekintetével, figyel-e téged, keresi-e a szemkontaktust, néhanéha rád mosolyog-e, a barátnőivel nevetgélnek-e és összesúgnak-e,
ha elmész mellettük, kérdezősködnek-e felőled… és még sorolhatnám. Ha ezeket a jeleket kipipázhatod, akkor reménykedhetsz még. Ha
viszont ezeket nem észleled, jobb, ha egy rövid ideig tartó búslakodás
után, pontot teszel az iránta táplált érzelmekre, és új fejezetet nyitsz az
életed könyvében. Biztos vagyok benne, hogy nemsokára egy új lány
dobogtatja majd meg a szívedet. Gondolj arra, hogy itt a nyári szünidő,
a táborozások, a nyaralás ideje, ahol alkalmad lesz újabb ismeretségeket kötni, és gyakorolni a helyzetfelmérő, a kapcsolatteremtési és
kapcsolattartási ismereteidet.
„Kedves Bori Mária!
Kérem segítsen, mert nagyon boldogtalan
vagyok! A fiú, akivel jártam, néhány nappal
ezelőtt otthagyott az egyik barátnőm miatt. A
múlt héten a barátnőim nálam voltak, amikor
eljött a fiúm is. Rögtön elkezdett beszélgetni
és flörtölni az egyikkel. Amikor megkérdeztem tőle, hogy tetszik-e neki a barátnőm,
azt mondta, hogy: Igen! Szuper csaj! Jobban
tetszik, mint te! Elkezdtem sírni. A barátnőmet
ez egyáltalán nem zavarta, még el is mosolyogta
magát! Azóta ők ketten állandóan együtt vannak.
Nem tudom, mit tegyek. Nagyon boldogtalan vagyok! Milyen barátnő ez?! Kérem, segítsen, mit tegyek?
Boldogtalan”
Válasz:
Kedves Boldogtalan!
Ilyen helyzetben nincs, aki ne merülne le a boldogtalanság mély tengerében. Biztos vagyok benne, hogy te nemsokára szilárd talajt érzel
majd a talpad alatt és átevickélsz a boldogság tengerébe. Először is
gondold át, hogy szükséged van-e ilyen barátnőre, aki nyugodtan
szemléli, hogy a fiú, akibe szerelmes vagy, nyilvánosan megaláz, és
még utána össze is jön vele?! Az igazi barátok nem hagyják cserben
egymást. Ez a lány, aki minden, de nem barátnő, csak önmagára
gondol. Most te is magadra gondolj, védd meg magadat a további
megaláztatástól! Mondd meg neki, hogy mit érzel, hogy fáj, hogy így
kellett csalódnod benne, hogy haragszol rá, és nem tartod tovább a
barátnődnek. Mivel ő nem mutatott semmilyen együttérzést veled, sőt
élvezte a helyzetet, neked sem kell elnézőnek lenni vele. Tegyél pontot
a barátságra és a fiú iránti szerelmedre is, hisz ő sem szeretett téged.
Lépj tovább, biztos vagyok benne, hogy akad még egy-két jó barátnő,
aki melletted áll, és vár rád még néhány szerelem is a további életedben, csak ne merülj el az önsajnálatban. A mosoly minden akadályt
legyőz! Belsőt és külsőt is!

Buksi nem válogatós
– Buksi? – kérdezte Fürtöske ismét.
– Tudod, Fürtöske – mondta halkan Szakállas Apu –, Buksi már nagyon öreg volt...
– És nem tudott lejönni a lépcsőkön?
– vágott közbe Fürtöske.
– Igen – helyeselt a Papa. – Nem tudott
lejönni a lépcsőkön, mert beteg lett...
– És kórházba vittétek? – kérdezte
Fürtöske.
– Nem kellett kórházba vinni... – igazította meg Fürtöske tincseit Szakállas Apu.
– Ugyanis...
– Meggyógyult? – ragyogott fel
Fürtöske.
– Nem! – Szakállas Apu leguggolt
Fürtöskéhez, megsimogatta. – Nem gyógyult meg, kimúlt!
– Úgy, mint a tévében, amikor lelőnek?
– Fürtöske izgatott lett. – Akkor meghalt!
– Kimúlt! – Szakállas Apu sóhajtott. – Kimúlt. A kutyáknál ezt így mondják!
– Kimúlt! Kimúlt! – Fürtöske izgatottsága
valami furcsa jókedvvel párosult. – Hallod,
Dóra, kimúlt! Kimúlt!
– Jól van, na hallgass már! – csattant fel
Dóra ingerülten, és fejét lehajtva (mint aki
keres valamit) turkált szandáljával a kavicsok között.
A hegyek mögé csúszó délutáni nap fáradt sugarai egy utolsó próbálkozást tettek a
szárítókötélen lógó fürdőruhák érdekében.
Fürtöske kipirulva, a szendvicsről eldugott
sajtdarabbal indult el a veranda lépcsőjén.

Vesztére. Szeplős Anyu jött szembe.
– Hová-hová? – kérdezte a kötényébe
összefogott paprikát, paradicsomot tartva.
– Buksinak viszem... – mutatott Fürtöske
bizonytalanul a sajtra.
– De Fürtöske – Szeplős Anyu igazított
egyet szabad kezével Fürtöske trikóján –,
már megbeszéltük, hogy Buksi...
– Tudom. Kimúlt! – Fürtöske legyintett,
jelezve, tisztában van a történtekkel. A sajtdarabot azért tovább szorongatta.
Az est fénypontja az volt, amikor kialudt
a villany.
– Megmondtam, hogy ezt a városi tempót nem bírja a biztosíték! – dohogott a
Papa a hűtőszekrényben tapogatva. – Magnó! Tévé! Hajszárító! Persze hogy nem bírja!
Milyen hideg lett itt hirtelen!
– Hideg lett? – A Mami hangja érkezett a
sötétben. – Akkor csukd be a hűtőszekrényt!
A tartalék biztosíték a konyhaszekrényben
van!
Fürtöske elérkezettnek látta a pillanatot.
Kihasználva a sötétséget, a verandára osont.
A korlátba kapaszkodva óvatosan botorkált
le a lépcső aljáig, ahol Buksi tányérja volt.
„Mert öreg volt!” – motyogta Fürtöske, és
letette a sajtot. – „Kimúlt!” – fűzte tovább
gondolatait, miközben elővette zsebéből
a vacsora kenyérmaradékát is. Mert Buksi
nem válogatós!
Verbőczy Antal
Magyarics László illusztrációja
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kanyar után, amikor hirtelen előbukkant a tó, Fürtöske diadalittasan
nézett Dórára.
– Ugye mondtam, hogy mindjárt itt a
nyár! – biccentett a víz felé, s kezdett kibújni
trikójából. – A gatyám hol van?
– A nad-rá-god – tagolta a nyomatékosság kedvéért Szeplős Anyu – a bőröndben
van! Fölösleges már a vonaton átvenni! Először úgyis Nagyiékhoz megyünk lepakolni.
Aztán irány a strand! Nagyiék biztos várnak
az állomáson!
– És Buksi is vár! – élénkült fel Dóra a
tikkasztó hőség ellenére.
– Tegnap is várt! – csillant fel Fürtöske
szemében is a pulikutyával való találkozás
öröme.
– Nem tegnap – javított Dóra –, tavaly!
– Tavaly, tavaly – ismételgette Fürtöske
kelletlenül. Nem szerette, ha minden apróságért figyelmeztetik. Mint akit megcsíptek,
hirtelen a nadrágja zsebéhez kapott. Kitapogatva a reggelinél eldugott kifli csücskét,
megnyugodott. Buksi biztos éhes!
Közben szörppel teli műanyag poharakat egyensúlyozva Szakállas Apu jött vissza
a büfékocsiból.
– Igyunk a megérkezés örömére! Utána
leemeljük a bőröndöket, rém nehezek, de
majd felkötjük a gatyánkat!
– A nadrágunkat! – emelte a szájához
Fürtöske a poharat.
– Mi van a nadrágunkkal? – értetlenkedett Szakállas Apu.
– Csupán annyi – nézett Szeplős Anyu
szemrehányóan férjére –, hogy Fürtöske
úgy tudja: a nadrágot kell felkötni, nem a
gatyát!
– Jééé – álmélkodott Szakállas Apu –,
hogy kitől tanul a gyerek ilyeneket?!
Az állomásra begördülő vonat ablakából
Szeplős Anyu fedezte fel nagyiékat. Nem
volt nehéz. A hatalmas kosár alma, ami alatt
Mami roskadozott, és a görögdinnye, amit
Papa, akár egy súlylökő tartott a kezében,
egyértelműen bizonyították: Puffasztó
nagyiék felkészültek az éhezőkre. A csattanós puszik díszlövéseknek tűntek a fogadtatás örömteli szóáradatában. Egyedül
Fürtöskén látszott csalódottság.
– Buksi? – kérdezte, mivel nem látta
fogadóbizottság tagjai között a pulit.
– Buksi...
A Papa elfoglaltságot tettetve kopogtatta a dinnyét, miközben súgott valamit
Szakállas Apunak. Szakállas Apu izgatott
lett, kérdezett valamit. A Papa tanácstalanul
állt. Szomorúnak tűntek.

Állatolimpia (4.)
ugrom a vízből. Márpedig az utasszállító hajók 20 tengeri csomó,
azaz 37 kilométeres sebességgel haladnak.
– Azért ismerjétek el, hogy a vizek igazi urai mi vagyunk – lengették uszonyaikat a halak. – Minél hosszabb a hal teste, annál ritkábban kell csapkodnia a farkával ahhoz, hogy gyorsan haladjon.
A 4 centis kis pisztrángivadék hiába lengeti farkincáját másodpercenként akár 18-szor, alig 2,3 km-t tesz meg óránként, és ez még
arra sem elég, hogy a parton ballagó embert elhagyja. Viszont mi,

– Remélem, az úszást nem hagyjuk ki az
olimpiai versenyszámok közül – nyújtotta ki
karcsú testét a tonhal.
– Véleményem szerint a legelegánsabb
a víz színén való lebegés – elegyedett a vitába a szép, kékszínű vitorlásmedúza. – Mi
többedmagunkkal utazunk egyetlen vitorla
alatt, azért hívnak minket az emberek telepes
medúzáknak. Vitorlánk úgy van beállítva, hogy a legkisebb szellő
is belekap, és messzire repít.
– Na, nekem nem tetszene, hogy a szél kénye-kedve szerint
utazzam, ezért találtam fel a lökhajtásos mozgást – integetett tíz
karjával a tintahal, amelyik, mint tudjuk, nem is hal, hanem puhatestű, a kagylók és csigák rokona.
– Lökhajtást? – ámuldoztak az állatok.
– Látjátok ezt a tölcsért a kopoltyúüregemet burkoló köpenyemen? Vizet szippantok be a kopoltyúüregbe, majd ezen a tölcséren hirtelen kilövellem. Így akár 12 kilométert is megtehetek
óránként, s mivel a tölcsérem elfordítható, villámgyorsan irányt is
változtathatok.
– Nahát! – tapsolt elismerően a közönség.
– Szép, szép – úszott oda kecsesen a delfin, de az óránkénti 12
km nem valami nagy teljesítmény. Én órákig követem a hajókat,
s közben az utasok szórakoztatására akár 6 méter magasra is ki-

akinek a testhossza meghaladja az egy métert, másodpercenként
mindössze 10 farokcsapással több mint 70 km/óra sebességgel
haladunk.
– Még gyorsabban lehet haladni, ha az úszást a repüléssel kombináljuk – toldotta meg a fecskehal. – Ha üldöznek
bennünket, farkunkkal a vízre csapva kiugrunk a levegőbe, és
mellúszóinkat kifeszítve többször tíz méternyit repülünk. Amint
vizet érünk, ismét csapunk egyet-kettőt a farkunkkal, és újból a
levegőbe emelkedünk. Ezzel a módszerrel a leggyorsabb üldözőt
is lehagyjuk.
Bitay Éva nyomán

Szólásmagyarázat

Ég a keze alatt
a munka
Eembert akarunk jellemezni.
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zt a szólást akkor használjuk, ha ügyes, rendkívül gyors

Valószínűleg a mondás akkor keletkezett, amikor még dörzsöléssel történt a tűzgyújtás, a tűz csiholása, gerjesztése. Az
acéllal és kovával történő csiholás előtt még száraz fadarabok
összedörzsölésével gyújtottak tüzet. Ehhez persze az kellett,
hogy rendkívül gyorsan és kitartóan súroljanak egymáshoz
két fadarabot. Az ilyen mozdulatoknak köszönhetően végül is
meggyulladt, égett az a fadarab, amelyik a tüzet gyújtó ember
keze alatt volt. Ezeknek a mozdulatoknak a gyorsaságára gondoltak akkor, amikor a szólást használni kezdték, jellemezték
vele a tűzgyújtásban serénykedő embert és a gyors munkát is.
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Vízszintes sorok: 2. Nemrég elhunyt erdélyi író,
meseíró (folytatás a függőleges 9. sorban), 10. Bánáti
helységből való, 12. A munka egysége (ERG), 13. Ipari
növény, 14. Törökország, 15. Tatay Sándor, 16. Kitörő siker
(két szó), 19. Hálószövő ízeltlábú, 20. Az elefánt testrésze,
23. Mezei rágcsáló, 25. Ütőkártya, 26. Gerle közepe, 28.
Vevőre talál, 31. Zombor eleje, 33. Hozzátartozó emberek
sokasága.
Függőleges sorok: 1. Az író egyik iúsági regénye, 2.
Iszkol, 3. Fém is lehet belőle! 4. A szombat is ez, 5. Énfelém,
6. Olasz igen, 7. Igen, angolul, 8. Fél ökör, 11. Építőjáték, 15.
Szúrófegyver, 17. Románia, 18. Vízinövény, 21. Őrlőüzem,
22. Világtáj, 23. Nem áll, 24. Feltár, de csak a közepén, 27.
Düledék, 29. Fürdőszobakellék, 30. E. B. O., 32. Éjfél előtt,
34. A -re párja.

30

33

34

ACS

Betűrejtvények
1

ÉŐ

2

G
VI

3

H IIII
SZ

4

SZ
MI

+AAAA LL

Skandináv rejtvény (21.)
Május 31-én van az a világnap, amelynek elnevezését kell megfejtenetek mai
rejtvényünkben. Talán nem ártana, ha évente sok-sok ilyen napot vezetnének be. Akkor
az emberiség nagy része biztosan egészségesebb lenne.
HÁZAKON
VANNAK
VÍZIÁLLAT

SIETETT

500

VÍZBEN TÖNKREMENT
CIPÉSZSZERSZÁM

NYUGAT
NÁTRIUM

LES BETŰI

LERÓ
BETŰI
MEGTALÁLTA

ÉRDEK,
SZERBÜL

1

ÉRETTÉ
TETTE
SZÍNPADI
ALAKÍTÁS

ÁLLJ!
NÉMETÜL

HANGTALUN
SIET
LÉTE PÁRATLANJAI

5
JANIKOVSZKY
ÉVA REGÉNYE

50

2

LEGENDÁS
JUGOSZLÁV
KAPUS
SUGÁR

RANGJELZŐ

TETEJÉRE

LAKAT ALÁ
TESZI
HATNÁL KEVESEBBEN

NORD
AZ EMBER
FENEKE

GYÖKÉR

1000

PAZAR
NITROGÉN

NORVÉGIA

SAVANYKÁS
GYÜMÖLCS
MAROKKÓ
FŐVÁROSA

LUXEMBURG

RÁDIUSZ

ÁGYVÉG!

ELDUG

RAB,
SZERBÜL

TITOKBAN
FIGYELI

NŐI
NÉV

TŐKE
JÁNOS

PITÉT
EGYNEMŰI

OLASZ
TŰZHÁNYÓ

ÁZSIAI
ORSZÁG
(ÉK. H.)

NORD
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Válaszolj
az alábbi
kérdésekre,
majd a válaszok
szavait keresd
meg az ábrában,
és húzd ki őket:
balról jobbra,
jobbról balra,
fentről lefelé és
lentről fölfelé.
Olvasd össze
a kimaradt
betűket! Egy
bácskai helység
nevét kell
kapnod.

Kicsi sarok

Szókiegészítő
PATA
SAJT
SARU
LEÜL
MENT
RONT

1. Mi Írország fővárosa? _ _ BL _ _
2. Melyik államot nevezik a felkelő nap országának? J _ _ Á _
3. Hogy hívják a római katolikus egyház központját jelentő
független államot? _ _ T I _ _ _
4. Izraeli légitársaság? _ L _ L
5. Gornja Rogatica magyar neve? A _ GY _ _ B _ N _ I
6. Bácskai tó? _ _ L _ C _
7. London folyója? TE _ _ _
8. Török főváros? A _ _ _ _ A
9. Olasz folyó? _ _
10. Afrikai állam? _ OG _
11. Irak fővárosa? _ _ GD _ _

Logikus
négyzetek
15
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14
9

8
35

2
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Egészítsd ki a megadott szavakat egy-egy betűvel úgy, hogy
egy másik értelmes szót kapj. A betoldott betűket írd be a
kiemelt oszlopba, majd olvasd össze! Egy férfinévnek kell
kialakulnia.

Lóugrásban
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Se eleje,
se vége

K

R
P

R

Mind a kettő
használati tárgy,
de csak
a szabadban.

A 20. szám megfejtései
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A számok és a négyzetek
között egy bizonyos összefüggés
van. Ezt elárultuk,
a többi a te dolgod!

E

E

Pótold a hiányzó betűket elölhátul úgy, hogy értelmes szavak
alakuljanak ki! Ha jól csinálod,
akkor a nemrég elhunyt erdélyi író
nevét kapod eredményül.

Berakós rejtvény
– Nem, kérem, én vagyok Vas János.
Betűrejtvények
1. szerencse, 2. megfelelő, 3. háromszoros, 4.
féltelek
Kitöltő
Németh István
Lóugrásban
– Akkor engedje be, nehogy megfázzon!
Szóláncok
1. part, 2. kanál, 3. ma, 4. őr
Virágoskert
1. hóvirág, 2. nárcisz, 3. árvácska, 4. gerbera
– végső megfejtés: mese
Országnév
Irán
A 19. skandináv rejtvény helyes megfejtése:
1. MÁJUSI ESŐ ARANYAT ÉR. 2. LÓG AZ ESŐ LÁBA.
Könyvjutalmat kap:
Halász Krisztián, Topolya
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Pifuék vadászkalandja

Kos (III. 21.–IV. 20.)
Mozgalmas, majdhogynem küzdelmes
napok várnak rád. Mégis inkább irigylésre
méltónak vagy mondható, és nem sajnálni
valónak. Sokat köszönhetsz annak, hogy
nem ismersz lehetetlent, semmit nem adsz
fel. Meglesz az eredménye a túlfeszített
tempónak.

Bika (IV. 21.–V. 20.)
Úgy érzed, hogy képes lennél az egész
világot legyőzni. Az erőfeszítésekre azonban,
főleg áldozatokra, nincs semmi szükség. Éppen ellenkezőleg, nagyon is jól tennéd, ha
vélt vagy valós ellenfeleiddel kesztyűs kézzel
bánnál. Nem biztos az sem, hogy ellenfeleid
ellenségeid is. Hasznodra válna, ha nem
megalkuvón, de néha mégiscsak feladnád
merev álláspontodat, és alkalmazkodnál
mások elvárásaihoz.

Ikrek (V. 21.–VI. 21.)
Soha ne a körülményeket hibáztasd.
Legalábbis a közeljövőben jobban teszed, ha
ahelyett, hogy mások szemében keresnéd a
szálkát, egy kis önvizsgálatot tartasz. A halogatott feladatok és más korábban elhanyagolt kötelezettségek igénybe veszik minden
idődet. Néha nagyon jó volna, ha arra gondolnál, hogy amit korábban halogattál, azt
most már nem is érdemes megcsinálni.

Rák (VI. 22.–VII. 22.)
Talán soha nem voltál ilyen közkedvelt és
népszerű, mint ezen a héten. Fontos és érdekes személyek keresik a kegyedet, vagy csak
egészen egyszerűen barátságot szeretnének
veled kötni. A sikerek jóleső érzéssel töltenek
el. Ne is törődj az esetleges gondokkal, váratlan kiadásokkal.

Oroszlán (VII. 23.–VIII. 23.)
Az iskolában szerencsés időszak köszönt
rád. Kitűnő szervezőkészséged előnyöket
és kitüntető elismerést hoz. Egészen más
a helyzet az otthonodban. Ezen a téren jó
diplomatának kell lenned ahhoz, hogy elkerüld a felelősségre vonást vagy az esetleges
szemrehányásokat.
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Szűz (VIII. 24.–IX. 23.)
Az év legszebb és legszerencsésebb napjai
várnak rád. Természetesen ezt jobbára csak a
kívülállók látják így, te inkább túlságosan
bonyolultnak ítéled meg saját helyzetedet.
Ajánlatos elsősorban rokonaidat távol tartani a magánügyeidtől. Az iskolában történt
változásokat derűsen és nagy önbizalommal
kell fogadnod. Csak jól fogalmazd meg a vágyaid, mert később már nem reklamálhatsz.

Mérleg (IX. 24.–X. 23.)
Gyakran támad az az érzésed, hogy könynyelmű vagy, pedig semmi másra nem költesz,
mint ami elkerülhetetlenül fontos. Igazán jól
tennéd, ha elfogadnád osztálytársaid ötleteit, sőt
időnként még a segítséget is. Hidd el, néha másoknak is lehet használható ötlete! Régi vágyaid
is teljesülnek, persze lehet, hogy nem teljesen
úgy, ahogy elképzelted, de rá kell jönnöd, hogy
így jobb.

Skorpió (X. 24.–XI. 22.)
Mostanában minden látható ok nélkül nyugtalan leszel, türelmetlenné válsz. Az nem volna baj,
hogy nem bízol senkiben, de legalább önmagadban nem ártana bíznod. Szinte rákényszerítenek
most olyan dolgokra, ami kezdetben ellenkezést
vált ki belőled. Újra és újra rá kell jönnöd, hogy
vannak akik jóindulatúan egyengetik az utadat.
Olyan új kapcsolatokat teremtesz és új barátságokat kötsz, melyek igazán kedvedre valók.

Nyilas (XI. 23.–XII. 21.)
Csak látszólag kedvezőtlenek a bolygóállások.
A problémákat az okozza, hogy újra és újra szembe találod magad fontos emberekkel. Legalábbis
olyanokkal, akik beleszólhatnak a dolgaidba. Ne
tekintsd ellenfélnek őket. Sokkal jobban teszed,
ha a saját utadat járod, és később az ő kedvükért
esetleg egy kicsit magyarázkodsz is.

Bak (XII. 22.–I. 20.)
Olyan teljesítményekre vagy képes, amilyenekre csak ritkán, és olyan sikereket könyvelhetsz el, amelyek nem mindennaposak. Életed
egyik legjobb ötletét valósíthatod meg. Olykor
talán úgy tűnik, hogy elhamarkodott döntéseket
hozol, pedig határozottságod és magabiztos fellépésed a legjobb irányba terel.

Vízöntő (I. 21.–II. 19.)
Megmagyarázhatatlan nyugtalanság, kapkodás jellemzi a heted. Mindennek a legfőbb
oka talán egy kiállhatatlan személy vagy egy
szerelmi csalódás. Jó volna, ha mindent nagyvonalúan, szinte lezserül kezelnél, mert abban
az esetben gondtalanul telnek napjaid. Semmi
sem olyan fontos és jelentős, mint amilyennek
látszik.

Halak (II. 20.–III. 20.)
Megpróbálsz kibújni a megoldhatatlannak
tűnő feladatok alól. Szerencsére ez nem sikerülhet, mert mire nemet mondasz, már túl is
jutsz a kritikus ponton. Az a leghelyesebb, ha
elfogadod mások tanácsait, vagy még inkább
a segítségét. Nem eshet csorba az önbecsüléseden, ha engeded, hogy egy kicsit mások
irányítsák a sorsodat.

Új mese

Vizsgán

Méz

A kiskakas kapirgál a szemétdombon,
és talál egy gyémánt fél krajcárt.
Arra jön a török basa, és elveszi tőle.
Mire a kiskakas:
– Török basa. Add vissza a gyémánt fél
krajcáromat!
– Tessék!

Történelemvizsgán így szól a profeszszor a hallgatóhoz:
– Kolléga úr, kap még egy mentő kérdést. Meg tudná mondani, hány halottja
volt az első világháborúnak?
– Húszmillió! – vágja rá a diák.
– Név szerint?

A skót elküldi a fiát mézért.
– Ebbe a bödönbe kérem – mondja a
srác a méhésznek.
Be is öntik a mézet az edénybe.
– Két font lesz – mondja a méhész.
– Sajnos, nincs pénzem – feleli a fiú.
– Nem lehetne hitelbe?
– Szó sem lehet róla! Már így is tartoztok ötven fonttal!
– Na de most még az egyszer!
– Nem! Add vissza a mézet.
A fiú kelletlenül visszaönti a ragadós
nektárt, majd belenéz a bödönbe:
– Igaza volt apámnak. Ennyi épp elég
lesz vacsorára.

– Mondja, főnök, Ave Maria és Ave
Caesar rokonok?
– Miért kérdi? A maga körzetében
laknak?
– Nem.
– Hát akkor meg mit törődik vele?

Skótok
Két skót író találkozik:
– Min dolgozol most? – kérdi az egyik.
– Az önéletrajzomon – hangzik a
válasz.
– No és eljutottál már odáig, amikor tíz
fontot adtam Neked kölcsön?

Műélvezet
Két asszony ül egymás mellett a színházban.
– Micsoda rémes családi tragédia – sóhajt zokogva az egyik.
– Kölcsönadjam a zsebkendőmet?
– kérdi a másik szipogva.
– Köszönöm, a következő felvonás
még elfér az enyémben.

Két szőke nő beszélget.
– Te hol születtél? – kérdi az egyik.
– A kórházban.
– Miért, beteg voltál...?

Figyelmes zöldséges
A nyugdíjas nénike bemegy a zöldségeshez.
– Tulajdonképpen öt kiló krumplit szeretnék venni – mondja tétován –, de attól
tartok, nem bírom el...
– Sose aggódjék, néni! Majd úgy mérem, hogy elbírja.

Barkochba
– Férfi?
– Igen.
– Fekete haja van?
– Igen.
– Szemüveget hord?
– Igen.
– A munkatársam?
– Igen.
– Rákérdezhetek?
– Igen.
– Ki az?

Gyorsétterem

A kis hamis
– Nem szégyelli magát? – mondja felháborodottan a fogorvos a páciensnek.
– Hamis pénzzel akar fizetni?
– Hát persze, doktor úr! Hiszen maga is
hamis fogsort csinált nekem.

Nyúlvacsora
A skót házaspár nagy nyúlvacsorára
készül, melyre vendégeket is hívtak. A
vacsora napjának délelőttjén a szakácsnő
megkérdezi az asszonytól:
– Nagysága, kérem, lenyúzhatom a
nyulat?
– Nem kell lenyúzni – feleli a skót
felesége –, csak megborotválni. Négy
vendéggel több lesz, mint amennyire
számítottunk.

Hajszárító
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Szőke vicc

Rendőrvicc

Hóesés

– Én nem hittem volna, hogy ez a
Kovács ennyire irigy – mondja a falusi
patikus az ismerősének.
– Honnan veszed ezt?
– Képzeld, mindennap bejön a patikába, vesz egy kiló fogyasztószert, és azzal
eteti a szomszédja disznait.

Pistike kérdezi:
– Hogyan esik a hó visszafelé?
– Sehogy. Miért kérdezgetsz ilyen
butaságot?
– Anyu azt mondta, hogy vigyek
magammal kabátot, mert lehet, hogy
visszafelé esni fog a hó.

Tipikus férfi

Híres ember

Ádám és Éva ölelgeti egymást a paradicsom fái alatt. Váratlanul feltámad a
szél, felkap egy fügefalevelet, és sodorja,
sodorja keresztül az édenen. Ádám felpattan, és a falevél után siet.
– Micsoda alak! – bosszankodik Éva.
– Ahogy meglát egy szoknyát, már nincs
maradása.

A jósnő komoly tekintettel nézegeti a
kártyákat, majd boldogan a vendégére néz:
– Ön híres ember lesz, kedves uram!
– Remek. Már alig várom, hogy mi
lesz az.
– 1000 év múlva megcsodálják az állkapcsát a múzeumban...

Foglalkozás

– Jean, porolja le a könyvtárat!
– Igen, uram.
Felmászik Jean a zongorára és porol,
mire az úr:
– Jean, tegyen egy újságot a lába alá!
– Köszönöm, uram, így is elérem.

Kovácsot két évre ítélik, és bekísérik a
börtönbe.
– Ha jól viseli magát – szól hozzá a
börtönigazgató –, megengedjük, hogy
fogsága alatt eddigi mesterségének
megfelelő munkakörben foglalatoskodjék. Mi a foglalkozása?
– Pilóta vagyok.

Fogyókúra
Az orvosnál:
– Mondja, doktor úr, milyen gyakorlat lenne a számomra a legjobb, hogy lefogyjak?
– Fordítsa a fejét balról jobbra, majd
jobbról balra.
– Mikor?
– Amikor étellel kínálják.

Babázás
– Mi kell a babázáshoz?
– Bab és víz!
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A mérleg

Irigység

Jean

A halak istene
Két aranyhal vitatkozik az élet dolgairól:
– Szerintem az akváriumunk és a világ
dolgai teljes egészében magyarázhatók
logikus észérvekkel.
– Vagyis tagadod Isten létét.
– Igen, tagadom, a világ nélküle is
létezhet.
– Aha, aha! És akkor ki szórja minden
reggel a halkaját?!

Sarkigazság
Fölirat az Északi-sarkon:
Rakd ide a kisujjadat, és a Föld forogni
fog körülötte.

– Gyertek csak bátran, a szüleim úgyis alszanak!

Két idősödő barátnő beszélget. Azt
mondja az egyik:
– Képzeld, az a pimasz vejem vett
nekem egy beszélő mérleget. Miután
kipróbáltam, fogtam, és a vejem fejéhez
vágtam!
– De miért?! Nem volt pontos?
– Amikor ráálltam, az a nyamvadt mérleg azt mondta: Valamelyikük azonnal
szálljon le!

Teázó skótok
– Hogyan teáznak a skótok?
– Ha esik az eső, odalökdösik egymást
az eresz alá, és közben azt hajtogatják: „
Most te ázol, most te ázol.”

Úszótanfolyam
– Hogyan lehet a legkönnyebben
megtanítani úszni a skót város lakóit?
– Úgy, hogy a hidakon bevezetik a
hídpénzt.

Egy év után
Jól öltözött úriember vacsorázik egy
elegáns étteremben. Amikor végzett,
magához hívatja a főpincért:
– Emlékszik még rám? Egy évvel ezelőtt ugyanitt vacsoráztam. Akkor még
nem voltam ilyen elegáns, és maga kidobott az ablakon pusztán azért, mert nem
tudtam kifizetni a vacsorát.
– Ó, nagyon sajnálom, uram! – hebegi
a főpincér.
– Csak arra kérem, hogy ezúttal ne
legyen olyan durva...

– Először próbáljon meg autó nélkül végigmenni ezen az úton!

ADA

K

örnyezetünk igen szennyezett. Ennek legnagyobb
részét mi emberek okozzuk. A természet kincsei közül
az erdőket és a folyókat károsítjuk legjobban. Az erdőket
óvni kellene, mi pedig az ellenkezőjét csináljuk. Kivágjuk és
eltüzeljük a fákat. Minél több fát vágunk ki, annál kevesebb
a tiszta levegő, és sok állat pusztul el. A folyókat leginkább a
gyárak szennyezik különféle hulladékokkal. A gyárak kéményén különböző mérgező gázok jutnak a levegőbe, melyek
az emberek, állatok és növények fejlődésére károsak. Rajtunk
embereken sok minden múlik, hogy környezetünk tisztább
és egészségesebb legyen. A legkevesebb, amit tehetünk,
hogy a hulladékokat nem dobáljuk szét. Megfelelő módon
és a megfelelő helyre távolítjuk el. A gyárak kéményére szűrőket kell szerelni. Szervezhetnének munkaakciókat, hogy új
növényeket ültessünk és takarítsuk a környezetünket. A világ
minden részén nagy probléma a környezetszennyezés. Szerintem nagyobb gondot kell fordítani a természetre, akkor ő
is figyelni fog ránk. Barátaim, itt az ideje, nemcsak célozgatni
a szemetesládákat, hanem bele is találni!
Ernyesi Róbert, 6. osztály
Miloje Čiplić iskola, Törökbecse

A fogápolás
fontossága

A

doroszlói egészségház fogorvosa, Slavoljub Šiđanski
kedden és pénteken rendel. Annyira szívén viseli a
gyerekek fölvilágosítását, hogy évente kétszer a rendelőben minden óvodásnak és iskolásnak ellenőrzi a fogait és
tanácsot is ad a kezelésre. Egy napon érdekes élményben
volt részünk. A fogorvos egy óriási fogsort és egy megfelelő
nagyságú fogkefét hozott az iskolába. Vele jött a mellette
dolgozó egészségügyi nővér is. A legkisebbek szájtátva
nézték, hogy mi fog történni. A fogorvos pedig bemutatta,
hogyan kell helyesen fogat mosni. Sok mindent megtudtunk a fogápolásról, a helyes táplálkozásról és a fogorvos
munkájáról.
Brindza Beatrix, 4. osztály
Petőfi Sándor iskola, Doroszló
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DOROSZLÓ

Május 19-én tartották meg a
szabadkai Széchényi István iskolában
a 13. köztársasági magyar nyelvi
versenyt. A doroszlói Petőfi Sándor
iskolából Hegedűs Tímea ötödik osztályos tanuló vett részt. A környékről
a következők versenyeztek még:
Kövesdi Kornélia, Gombos; Görög Arnold, Szilágyi; Cselenák Zsolt és Kanyó
Irma, Zombor.
Bilić Romina és Dörner István tanárok fölmérést készítettek az iskolában
a felsős tanulók étkezési szokásairól. A
felmérés eredményét kifüggesztették
az iskola folyosóján lévő hirdetőtáblára. Ebből a következő eredmények
derülnek ki. A tanulók 75 százaléka
reggeli nélkül megy iskolába. 50
százaléka a nagyszünetig megéhezik.
60 százaléka a tanítás végéig még
egyszer megéhezik. 66 százaléka
legszívesebben pizzát uzsonnázna. 28
százaléka szénsavas üdítőt választana,
22 százaléka gyümölcslevet inna, 5
százaléka teát, 34 százaléka mindennap fogyaszt tejet, 48 százalékának
kedvenc édessége a fagyi, 28 százalékának pedig a csoki.
A felsősök zászlót festettek április
22-e, a Föld napja alkalmából. A zászlók témája a Föld védelme és az iskola
folyosóján díszelegnek.
Az iskolában június 9-én ballagnak
a nyolcadikosok. Az a szokás, hogy a
hetedikesek táskát és virágot adnak
ajándékba a ballagóknak. – Brindza
Beatrix
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Óvjuk
a természetet!

Megnyílt az Adica üdülőközpontban a három medence. Melegebb
időben az iskolások ingyen mehetnek
úszni. – Juhász Zsófia
A Cseh Károly iskola 5. e osztályának tanulói osztályfőnöki órán ellátogattak a tűzoltókhoz. – Szenes Teréz
Az iskola énekkara készül a nyolcadikosok ballagási ünnepségére.
– Boros Noémi
Fekete Edina, Hugyik Henrietta, Juhász Zsófia, Peckó Egon, Mészáros Júlia és Kelemen Alexandra díjakat nyertek Szegeden egy meseíró pályázaton.
Mellettük Szabó Zoltán, Boros Noémi,
Molnár Dániel, Szollár Krisztofer és
Varga Csongor is sikeresen szerepeltek. Felkészítő tanáruk Bíró-Albert
Erzsébet volt. – Juhász Zsófia
Az iskolában megrendezték az
ötödikesek történelemversenyét. Első
helyezést értek el: Oláh Zsuzsanna,
Mihalek Nóra, Boja Szabolcs és Vreckó
Zsófia; második helyen végeztek:
Juhász Zsófia, Nagypál Emese, Kőrösi
Edvin és Boros Noémi; a harmadikon
pedig: Tóth Kalocsay Réka, Németh
Gergő, Gecső Ákos és Várkonyi Enikő.
– Boros Noémi
Az 5. e osztályból négyen tanulják
Petőfi Sándor 25 versét a magyartanárnő segítségével. Azok a tanulók
pedig, akiket a tanárnő a mesemondóversenyre készített fel, könyvcsomagot nyertek. – Csuzdi Csilla
A 6. c osztály tanulóinak az osztályfőnök kiosztott egy-egy papírlapot,
amelyre karikatúrát kellett rajzolniuk
valamelyik osztálytársukról.
A hatodikosok rajzórán kiállításra
szánt munkákat készítettek az egészséges fogakról. – Bor Emil
Csuvik Oszkár és Koós Dezső, a 6.
c osztály tanulói második helyezést
értek el egy modellezőversenyen.
– Kordován Ariella
A Zomborban megtartott úszóversenyen Bakos Bettina, a 6. c osztály
tanulója második helyezést ért el.

Anyák napi műsort készítettek
a hatodikosok. A c osztály tanulói
jeleneteket adtak elő, szavaltak és
énekeltek, valamint egy-egy szál rózsával köszöntötték fel az anyukákat
és a nagymamákat.
Az Általános Iskolások Művészeti
Vetélkedőjén Tóth Kata második helyen végzett a szólóénekesek között.
– Hodik Rita

