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A jövő heti Jó Pajtás
címoldala és posztere

KK
utya meleg van! Errefelé, Újvidé-
ken már hetek óta 30 fok körül jár 
a nappali hőmérséklet.

Bizonyára felétek is.
A kutya melegről jut eszembe, hogy 

a kutyák is nehezen viselik a hirtelen jött 
meleget. Ezért jól tesszük, én is, te is, ha 
ilyenkor egy kicsit jobban odafi gyelünk 
a blökire.

Apunak van egy állatorvos ismerőse. 
Tegnap találkoztak séta közben, és a 
fenti témáról is szót ejtettek. Később ne-
kem is elmesélte, mit tudott meg erről.

1.
A legtöbb kutya szeret úszni. Érde-

mes egy-egy nagyobb séta alkalmával 
lemenni a folyó- vagy csatornapartra, 
hogy négylábú barátunk is élvezhesse 
a nyarat.

2. 
A tűző napon tartózkodó kutya is 

leéghet! A leégés elsősorban a fület, 
orrot, a talaj miatt a tappancsokat 

érintheti. Lehetőleg ne a felforróso-
dott aszfalton sétáljunk, hanem a füves 
talajon.

3.
A réteken, parkokban való séta 

alkalmával a toklászok és bogáncsok 
is problémát jelenthetnek. Könnyen 
bekerülhetnek a fülbe, befúródhatnak 
a talppárnák közé, és izgathatják a bőrt, 
fájdalmat okozva. 

4.
Akadnak, főleg városlakók, akik ked-

vencüket ritkábban-gyakrabban gépko-
csiban szállítják. A nyári napsütésben 
egy-egy autóban akár hetven fok fölé 
is emelkedhet a hőmérséklet. Ezért ne 
hagyjuk a kutyust bezárva az autóban. 
Menet közben pedig a sofőr nyissa ki az 
ablakot.

5.
Hallottad-e, hogy a nagy melegben a 

kutya is kaphat hőgutát? A hőguta gyak-
ran halálos, így a megelőzés jelentheti 
az igazi megoldást. A megelőzés legjobb 
módja, ha a locsolócsővel játszotok egy 
nagyot. Meglátod, imádni fogja az ala-
pos locsolkodást! Persze te is.
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fájdalmat okozva. 

kem is elmesélte, mit tudott meg erről.

vencüket ritkábban-gyakrabban gépko-
csiban szállítják. A nyári napsütésben 
egy-egy autóban akár hetven fok fölé 
is emelkedhet a hőmérséklet. Ezért ne 
hagyjuk a kutyust bezárva az autóban. 
Menet közben pedig a sofőr nyissa ki az 
ablakot.

Itt a tömör gyönyör: 

Neo!

Nokia, Samsung, Motorola. Ja, hát ez már 
kezd unalmas lenni. Még szerencse, hogy 

itt a Neo! Vagyis egy egészen új gyártója a mo-
biltelefonoknak.

És nem is akármilyen. Mert az ő készülékük 
azért küllemét tekintve jócskán más, mint a 
többi.

A hárombetűs gyártó cég szerint az ő 
készülékük úgynevezett tömör mobil. (Kicsit 
furcsán hangzik, de meg kell szoknunk ezt a 
kifejezést is...) A pirinyó masinában nagyon jó 
fényképezőgép van, meg bővíthető memória 
sok zenéhez, és minden más, ami egy tininek 
elengedhetetlenül szükséges.

Fekete-piros és fehér-piros színben vásárol-
ható meg.

Neked hogy tetszik a kis tömör?

A jövő héten jelenik 
meg a Jó Pajtás év végi 

kettős száma

A tartalomból:

– Nyári tanácsok
– Két oldal divat
– Négy oldal Gyöngyhalász
– Két oldal Utazz velünk
– Négy oldal Zenebona
– Négyfelvonásos színjáték
– Két oldal sport

Ezenkívül viccek, rejtvények, sok-sok tar-
talmas és érdekes olvasnivaló. 

A Jó Pajtás 23–24. száma már kedden, jú-
nius 12-én az olvasóknál lesz. Ára 140 dinár.
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N
emrég Francis Gillery Miért halt meg 
Lady Di? című munkája repített egy 
másik világba. Lám, milyen csoda az 

olvasás! Elfelejted minden bajod, bánatod. 
Most, amikor barátságtalan és hideg a világ, 
egyébként is gyakran ajándékozom meg 
magam az olvasás gyönyörűségével. Mond-
játok, van annál kellemesebb, mint mikor 
elbújunk egy fotel mélyén, meggyújtjuk az 
olvasólámpát, kezünkbe vesszük a köny-
vünket – odakint zuhog az eső, fúj a szél 
–, és a szerző jóvoltából percek múlva már 
egy másik világban kalandozunk? Ráadásul 
e varázslat pénzbe sem kerül…

Az adai Cseh Károly iskola tanulói 
szeretnek olvasni, legalább is a nyolcadikos 
Könyves Benkő, Szalai Bence, a hetedikes 
Dobrotka Katinka, Almádi Éva, Nagy 
Norbert és Zsótér Szabolcs. Elmondják, 
mit ajánlanak nektek a nyárra, ha netán 
esős idő lenne, nem tudnátok magatokkal 
mit kezdeni…

– Karácsonyra kaptam a Harry Potter első 
kötetét – mondja Benkő –, s mivel nagyon 
megtetszett, azóta már mind megvan, s 
most olvasom a hatodikat. Szórakoztató. 
Tetszik a körülmény, Roxfort, az elképzelt 
iskola… Szeretnék én is ilyen iskolába 
járni! Sokan először a fi lmet nézték meg, 
pedig érdemes előbb elolvasni, mert sok-
kal izgalmasabb. Nagyon szeretek olvasni, 
s a magyartanárnő meg is dicsért, hogy 
milyen választékosan fejezem ki magamat. 
Ez az olvasásnak köszönhető. Valójában az 
olvasás szórakoztat, de ugyanakkor bővíti a 
szókincsünket is.

– Csak a jó könyveket szeretem olvasni 
– veszi át a szót Bence –, a házi olvasmá-
nyokkal hadilábon állok. A görög mitológiát 
szeretem. Kedvenc könyvem a Görög regék. 
Színes, érdekes. Hasonlóan, mint Benkő, én 
is nagyon kedvelem a Harry Potter köny-
veket is. Mikor belekezdtem, nem tudtam 
letenni, s megtörtént,  hogy naponta 300 
oldalt is elolvastam. Megragadott a lendü-
letes írásmód, a kifejezésmód. Lehet, hogy 
angolul nem is ilyen jó, mert a  magyar 
nyelv sokkal gazdagabb. Észrevettem, hogy 
átvettem olyan kifejezéseket, melyeket ott 
olvastam. 3-4 oldalas dolikat írok…

–  Most olvastam Berkes Péter SOS 
szobafogság című regényét – kapcsolódik 
a beszélgetésbe Katinka –, s ajánlom mert 
nagyon izgalmas. A  fi út a nagynénje szoba-
fogságra ítélte, nem mehetett a gyerekekkel 
játszani, s azt írja le az író, hogy a barátai ho-
gyan segítenek neki megszabadulni a szo-
bafogságból. Érdemes elolvasni! Különben 
szeretek olvasni, s nekem is kedvencem a 

Harry Potter. Én a könyvtárból kölcsönöz-
tem ki. Most várom, hogy a 7. kötet is meg-
jelenjen, mert a többit már én is elolvastam. 
Nekem is mondta a magyartanárnő, hogy 
meglátszik a fogalmazásaimon, hogy sokat 
olvasok.

– Nekem meg  a Híres helyek című könyv 
a kedvencem – teszi hozzá Éva –, mert sok 
mindent megtanulok belőle, például az 
Eiff el-toronyról, a Buckingham-palotáról… 
Szeretem a földrajzot. Sokkal többet meg-
tudok ezekről a helyekről, mintha csak a 
tévében nézném őket. Anyu szerettette 
meg velem az olvasást. Sokat olvasott ne-
kem kiskoromban, aztán meg ajánlotta, mit 
érdemes elolvasni.

– Nálunk meg édesapám szeret olvasni 
– fűzi hozzá Szabolcs –, s van sok könyvünk. 
Én szeretem a házi olvasmányokat is. Most 
olvasom Tamási Áron: Ábel a rengetegben 
című regényét, s tetszik Ábel beszédmódja, 
irigylésre méltó helyen él… Megismertem 
a Hargitát, a székely ember gondolkodás-
módját. Tetszik a humora… Én is szeretnék 
olyan környezetben élni, én se félnék, ha 
volna puskám, meg bombám, mint Ábel-
nek… Nekem tetszik, ajánlom a Jó Pajtás ol-
vasóinak, olvassák el, mert nagyon jó könyv. 
Tényleg érdemes olvasni, mert fejleszti a 
szókincsünket, meg közben jól elszórako-
zunk. Elmondhatom, verset is szoktam írni, 
s harmadik lettem most az ÁMV-n.

– Mindig is szerettem a könyveket 
– mondja Norbert –, s már óvodás ko-
romban megtanultam olvasni. Szeretem 
a kalandos regényeket. Nemrég olvastam 
Henri Charrière, alvilági becenevén, Pil-
langó kalandos szökéseinek történetét. 
Ártatlanul került a börtönbe, s egyetlen 
vágya, hogy megszökjön. Tetszik a humora. 

Én is várom már Harry Potter 7. kötetét… 
Engem is megdicsért már a magyartanárnő, 
a dolikra csillagos ötöst szoktam kapni! Az 
Álmomban című versemmel első helyezést 
értem el most az ÁMV-n. 

Íme egy részlet a versből: 

[…]
És álmomban más világban élek,

egy szebb, egy jobb világban,
Oda megyek, ahova akarok...
De hiszen csak fekszem az ágyban!
Azt kívánom, bárcsak sosem ébrednék fel! 
Hiszen olyan jó így!
Miért nem lehet az élet olyan szép,

mint az álom?
[…]
Álmomban nem vagyok király
vagy gazdag, mint a többi gyerek. 
Egyszerűen csak boldog vagyok,
és ezzel sokat nyerek.
[…]

– Érdemes olvasni – mondja végezetül 
Dobrotka Mária magyartanárnő –, mert 
aki olvas, az szépen ki tudja magát fejezni. 
Ma a számítógép világában sokan a netről 
töltenek le regényeket. Szerintem jobb, ha 
könyvet olvastok, mert a könyv hangulata 
is fokozza az olvasásélményt. Minél többet 
olvassatok, bármilyen témával is legyen 
kapcsolatos a könyv. S nézzetek szét a nyá-
ron otthon, a nagymamánál, a rokonoknál, 
biztos akad valamilyen értékes könyv. Ol-
vassátok el, s majd beszámoltok róla ősszel 
a magyartanárotoknak!

Itt a sok jó ajánlás, válogathattok! Ha 
netán a nyáron lesz időtök, esetleg esős 
időben kedvetek szottyan elkalandozni egy 
másik világba, olvassatok!

Koncz Erzsébet

Az olvasás gyönyörűsége
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Bolygónk kétharmadát víz borítja, 
folyik a csapból, palackokban áll 
a boltban. Ez a helyzet ma. De mi 

volt a régi korokban, amikor az ivóvizet a 
folyókból és patakokból vették? Számos 
helyen azonban nem fakadtak természetes 
vizek, s ha éppen tömegek vándoroltak 
arra, a szomjúságtól elgyötörten az isten-
káromlástól sem riadtak vissza. A kritikus 
helyzetekben aztán mindig akadt valaki, aki 
megoldást talált. Például vizet fakasztott.

Izrael fi ai Egyiptomból az ígéret földje 
felé tartottak, s Refi dimben letáboroztak. 
Ám a nép zúgolódni kezdett, mert a kör-
nyéken nem volt víz. A vándorlók Mózest és 
Áront vonták felelősségre: miért vezették az 
Úrnak gyülekezetét a pusztába, ahol nincs 
se vetés, se füge, se szőlő, se gránátalma, sőt 
inni való víz sincs. Az ugyancsak szomjazó 
Mózes kijött a sodrából, s mivel a nép ha-
ragja Isten felé is fordult, az Örökkévalótól 
kért segítséget.

Mózes vizet fakasztott
a kősziklából

Ám ahelyett, hogy az Úr pontos uta-
sításait követte volna, kétszer megütötte 
vesszővel a sziklát, amiből víz fakadt. 
Mózes úgy döntött, el is nevezi a helyet, 
ahol sikerült vizet fakasztania. A Másszó 
(megkísértés) és Merivó (pörlekedés) ne-
vet adta neki, mivel Izrael fi ai pörlekedtek, 
s megkísértették az Örökkévalót, hiszen 

felvetették: vajon közöttünk van-e Isten? 
A Biblia szerint a pusztai vándorlás során 
két helyen, Refi dim és Kádes térségében  
történt vízfakasztás. Csodáról lenne szó, 

vagy legendáról? Nos, egyikről sem – csak 
karsztvízről. Lássuk először a tudományos 
megfogalmazást! A résvíz a kőzetek hasa-
dékaiban és üregeiben gyülemlik fel. A víz 
gyakran telíti a mészkövet, amit részben 
fel is old. A mészkőben tárolt, illetve az ott 
mozgó vizet karsztvíznek nevezzük. Mivel 
a karsztvizeket főleg csapadék táplálja, 
szintjük és a források vízhozama a mészkő 
belsejébe hatoló csapadék mennyiségétől 
függ. A karsztvíz mozgását a gravitáció 
és a hidrosztatikai nyomás szabályozza, 
ezért nemcsak lefelé, hanem oldalirány-
ban, valamint a repedésekben felfelé is 
mozoghat.

A magyar Mózes

Ki gondolná, hogy magyar uralkodó is 
foglalkozott vízfakasztással? I. László király 
(1077–1095), akit 1192-ben avattak szentté, 
a legenda szerint szintén fakasztott vizet 
szomjúságtól eltikkadt seregének: Istenhez 
fohászkodva bárdjával a kősziklára sújtott, 
amelyből azonnal üdítő víz szökellt. Szent 
László királyt a megemlékező írások a Ma-
gyar Mózesként említik.

Víz a sziklából

s megkísértették az Örökkévalót, hiszen 

Jan Steen (1626–1679): Mózes vizet fakaszt a kősziklából
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NEVEM: Drobina Norbert
BECENEVEM: Norby
CÍMEM, TELEFONSZÁMOM: 

Topolya, Kis Ferenc utca 10., 
mob.: 064/31-78-669

MELYIK SULIBA, OSZTÁLYBA 
JÁROK? Csáki Lajos Általános 
Iskola, 4. e osztály

KEDVENC TANTÁRGYAIM: Matek, 
angol, szerb

AMI NEHEZEN MEGY: Angol
KEDVENC TANÁRNŐM: Majlát Süli 

Gizella
KEDVENC OLDALAIM A JÓ 

PAJTÁSBAN: Vicckupac, Lexikon, 
Tarka oldal

KEDVENC SZÍNÉSZEM, 
SZÍNÉSZNŐM: Chuck Norris, 
Angelina Jolie

KEDVENC FILMJEIM: Walker, a 
texasi kopó, Charlie – majom a 
családban, Hajrá, skacok!

MELYIK FILMBEN JÁTSZANÁM 
A FŐSZEREPET? A Hajrá, 
skacokban.

MIÉRT? Mert koromhoz illő a 
szerep.

KEDVENC VERSEM, KÖNYVEM: Zelk 
Zoltán: Gyermekbánat, Móra 
Ferenc: Kincskereső kisködmön

KEDVENC ÉNEKESEM: Kozsó
KEDVENC EGYÜTTESEM: Fiesta
KEDVENC DALOM: Love me, love 

me
KEDVENC SZÍNEM: Kék
KEDVENC ÉTELEIM, ITALOM: Pizza, 

hamburger, gyümölcslé 
KEDVENC ÁLLATAIM: Kutya, cica 
MI A NEVÜK? Maszat (kutya), Maya 

(cica)
KEDVENC TÉVÉMŰSOROM: Sztárok 

a jégen
KEDVENC ÉVSZAKOM: Nyár
NO ÉS A SZERELEM? Van
KIBE ESTEM BELE? Egy aranyos, 

csinos lányba.

NEVEM: Ristić Anita
BECENEVEM: Ani, Ancsi, Ristićke
CÍMEM, TELEFONSZÁMOM: 25243 Doroszló, 

Herceg János u. 86., mob.: 064/475-87-93 
MELYIK SULIBA, OSZTÁLYBA JÁROK? Petőfi  

Sándor Általános Iskola, 7. osztály
KEDVENC TANTÁRGYAIM: Matek, magyar, 

zene, föci, torna
AMI NEHEZEN MEGY: Nincs olyan.
KEDVENC TANÁRAIM: Mészáros L. (matek), 

Molnár I. (föci), Brindza I. (magyar), Klem 
V. (volt zenetanárnő)

KEDVENC OLDALAIM A JÓ PAJTÁSBAN: 
Rügyfakadás, Mizujs?, Zenebona, 
Horoszkóp, Vicckupac

KEDVENC SZÍNÉSZEM, SZÍNÉSZNŐIM: Vin 
Diesek, Olsen ikrek

KEDVENC FILMJEIM: Kör 1., 2., Black Pitsh 
– 22 évente sötétség, XXX, B13, Szívem 
érted RAP-es, Sztár születik, 8 mérföld  

MELYIK FILMBEN JÁTSZANÁM A 
FŐSZEREPET? A Szívem érted RAP-esben.

MIÉRT? Mert azt tudnám legjobban 
eljátszani.

KEDVENC ÉNEKESEIM: Eminem, 50 Cent, 
Akon, Sean Paul

KEDVENC ÉNEKESNŐIM: Pink, Avril Lavigne, 
Rúzsa Magdi

KEDVENC EGYÜTTESEIM: Linkin Park, 
System of a Down, Depresszió, Zombie, 
Evanscence, The Rasmus

KEDVENC DALAIM: Smack that, Ur+ur Hand, 
Girlfriend, Szembejövő sáv, Bring me... 
nagyjából minden, amit a kedvenceim 
adnak elő.

KEDVENC SZÍNEIM: Piros, fekete, fehér, 
olajzöld, szürke

KEDVENC ÉTELEM: Minden, ami ehető.
KEDVENC ITALAIM: Sprite, Coca-Cola, 

Guarana, víz
KEDVENC ÁLLATAIM: Egér, kutya, tigris, 

oroszlán 
NO ÉS A SZERELEM? Mi van vele?
KIBE ESTEM BELE? Lényegtelen. Már elegen 

tudják, hogy kibe.

Doroszló,
Petőfi  Sándor 

Általános Iskola,
5. osztály

OSZTÁLYFŐNÖK: Albreht 
Gizella

AZ OSZTÁLY LÉTSZÁMA: 3 (1 
fi ú és 2 lány)

KEDVENC TANTÁRGYAINK: Hegedűs Tímea: 
töri, torna, matek, bigi; Kovács Renáta: 
töri, magyar, torna, német; Szitás Tamás: 
bigi, torna, matek, töri, föci

AZ OSZTÁLY ZSENIJEI: Hegedűs Tímea, 
Szitás Tamás

AZ OSZTÁLY TORNÁSZAI: Kovács Renáta, 
Szitás Tamás

AZ OSZTÁLY ÉNEKESEI: Hegedűs Tímea, 
Szitás Tamás, Kovács Renáta

AZ OSZTÁLY SZAVALÓJA: Hegedűs Tímea
AZ OSZTÁLY LÉTRÁJA: Szitás Tamás
AZ OSZTÁLY TÖRPÉJE: Kovács Renáta
AZ OSZTÁLY TŰZOLTÓI: Kovács Renáta, 

Szitás Tamás
AZ OSZTÁLY ERŐMŰVÉSZE: Szitás Tamás
AZ OSZTÁLY VESZEKEDŐSEI: Hegedűs 

Tímea, Szitás Tamás
AZ OSZTÁLY TÁNCOSAI: Hegedűs Tímea, 

Szitás Tamás

AZ OSZTÁLY LEGHOSSZABB HAJÚJA: 
Hegedűs Tímea

AZ OSZTÁLY LEGRÖVIDEBB HAJÚJA: Szitás 
Tamás

AZ OSZTÁLY LEGÖREGEBBJE: Hegedűs 
Tímea

AZ OSZTÁLY LEGFIATALABBJA: Szitás Tamás
AZ OSZTÁLY FUTÓI: Kovács Renáta, Szitás 

Tamás
AZ OSZTÁLY FOCISTÁI: Kovács Renáta, 

Szitás Tamás
AZ OSZTÁLY KOSÁRLABDÁZÓI: Szitás 

Tamás, Hegedűs Tímea, Kovács Renáta 
AZ OSZTÁLY BARNA SZEMŰI: Hegedűs 

Tímea, Szitás Tamás
AZ OSZTÁLY KÉK SZEMŰJE: Kovács Renáta
AZ OSZTÁLY SZERELŐJE: Szitás Tamás
AZ OSZTÁLY MÓKAMESTEREI: Szitás Tamás, 

Kovács Renáta
AZ OSZTÁLY ANGOLOSA: Hegedűs Tímea
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Autókiállításról autókiállításra cipelik őket, hogy az ott to-
longó érdeklődőket fi gyelve megállapítsák: hogy tetszik 
majd a sofőröknek. Ha a bámészkodók közé vegyülő gyári 

mérnökök többnyire olyasmit hallanak, hogy: Milyen elragadó! 
Milyen csodás! Mennyire sportos! Ezt biztos megveszem!, akkor 
késedelem nélkül telefonálnak a Mazda gyár igazgatójának, és 
jelentik, kezdődhet a sorozatgyártás, a siker biztos!

A Ryuga tervezője, bizonyos Yasushi Nakamuta nem kezdő a 
szakmában. Korábban már készített egy világsikert arató kétülé-
ses sportautót.

– Nincs ezen az autón sehol egy szögletes rész! – mondta a 
ferde szemű mérnök, és hozzátette: – A kocsi korábban, sehol sem 
látott módon áramvonalas. Benne a szépség és ez erő egyesül. 
Ilyen autó még nem csináltak sehol a világon.

Ezek után Nakamutáról minden elmondható, csak az nem, 
hogy szerény pasi.

No de, aki ilyet tervez (és hamarosan gyárt is!), annak tényleg 
van mivel dicsekednie...

A jövő autója

Mazda Ryuga

Elmondjuk neked, mit 
hoz a közeljövő, méghozzá 

a nagyon közeli jövő. 
Például ez a szenzációs 
autó már 2007 végén, 

2008 elején megjelenhet 
az országutakon. Eddig 

csak néhány darab készült 
belőle. Ezek kísérleti 

példányok, sehol sem 
vásárolhatók meg.
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Az  igazi barátságok a gyermekkorban 
köttetnek. Erről szól az 1977-ben 
megjelent Híd Terabithia földjére 

című könyv. Hatalmas, megismételhetetlen 
sikert aratott: örömmel fogadták a gyerekek, 
de az idősebb generáció tagjai is lelkesen 
szóltak a kötet erényeiről. Ezt a bűbájos tör-
ténetet Katherine Peterson tulajdonképpen 
kisfi ának, Davidnak ajánlotta, először neki 
adta a kezébe. David nyolcévesen siratta el 
legjobb barátnőjét, Lisát. Így a szép könyv 
gyógyírként hatott. „Ez a mese a barát-
ságról szól – nyilatkozta a szerző. – De a 
regény első fi lmváltozatával nem voltam 
elégedett, mert 1985-ben nem erről, nem 
a barátságról szólt a történet.” Ezért David 
Peterson, aki időközben neves szövegíró 
és producer lett, maga látott hozzá a 
mese megfi lmesítéséhez, mert – szerinte 
– egy megtörtént eseményt nem szabad 
eltorzítani, nem szabad belőle értelmet-
len akciómozit készíteni.

A mozifi lm – a magyar származású 
Csupó Gábor kiváló rendezésében – két 
gyermeket mutat be és elvezet bennün-
ket egy mágikus, képzeletbeli király-
ságba. Látjuk Jesse Aaronst, aki a High 
Scool első számú futója akar lenni, ám 
amikor fölbukkan egy szép lány, Leslie 
Burka, elmegy a kedve a nagy rohaná-
soktól. Ugyanis Lisa mindenkit leköröz, 
gyors, akár a gazella. Egy ideig utálják és 
ugratják egymást, ám végül nagy-nagy 
barátság szövődik közöttük. Titkuk is 
van, amiről senki sem tud. Közösen meg-

teremtenek egy fantáziavilágot, amelybe 
csak ők ketten léphetnek be, csak ők ketten 
találkozhatnak a képzeletbeli lényekkel. 
Ebben az elképzelt világban Jesse a király, 
Lisa a királynő. Persze Terabithiában sem 
fenékig tejfel az élet: kedvenceinknek sok 
mindenkivel és sok mindennel meggyűlik a 
baja, ezernyi veszély leselkedik rájuk, csak a 
menekülés segít...

A gyerekek egyébként egy kis porfészek-
ben élnek, ahol az égvilágon semmi sem 

történik. Jesse szegény családban nevelke-
dik, Lisa egy írópár gyermeke. Nincs tévé, 
s fogalmuk sincs arról, mi az a cool, talán 
ezért teremtik meg maguknak saját világu-
kat, hogy abban úgy éljenek, ahogyan sze-
retnének. Birodalmukban az undok diáktár-
sak is felbukkannak, ők az ellenségek, akik 
újra és újra rájuk támadnak és megkeserítik 
életüket – még az álomvilágban is. A mese 
nagyon szép, olykor szomorkás is, mert 
hát azt mi is tudjuk, hogy a valóság nem 

gyermekálom, a valóságban a barátság 
kötelékei is gyakran meglazulnak. Ha 
elképzelsz egy világot, abban te lehetsz 
az úr és az úrnő.

Ez a fi lm még véletlenül sem a Narnia 
Krónikái vagy az Eragon hasonmása, sok-
kal több annál. Egy pillanatra sem válik 
unalmassá a történet, mert hol a valóság-
ban vagyunk, hol pedig az álomvilágban. 
De a rendező rávilágít a tényre is: minden 
álomnak egyszer vége szakad és minden 
fantáziavilág eltűnhet. A szereplők kö-
zött nem találni „húzóneveket”, s mégis 
a színészek között teljes az összhang. A 
gyermekszereplők: Josh Hutcherson és 
Anna Sophia Robb játékában a gyártó 
cég nagyfőnökei, a Disney mindenhatói 
nem csalódtak, nem csalódtunk mi sem. 
Élvezetes a fi lm, nézzétek meg okvetle-
nül, fordítsatok 95 percre hátat a modern 
világnak, a számítógépnek, szökjetek 
Terabithiába...

B. Z.

Magyar származású amerikai 
rendező fi lmje, balladája a felnőtté 

válásról – A néző egy képzelt 
világba kerül, ahol valós barátság 

születik, és látunk egy hidat, amely 
a boldogsághoz vezet – Ha nem 

nézted meg a mozikban,
válaszd a DVD-változatot.

gyermekálom, a valóságban a barátság 
kötelékei is gyakran meglazulnak. Ha 
elképzelsz egy világot, abban te lehetsz 
az úr és az úrnő.

Krónikái vagy az Eragon hasonmása, sok-
kal több annál. Egy pillanatra sem válik 
unalmassá a történet, mert hol a valóság-
ban vagyunk, hol pedig az álomvilágban. 
De a rendező rávilágít a tényre is: minden 
álomnak egyszer vége szakad és minden 
fantáziavilág eltűnhet. A szereplők kö-
zött nem találni „húzóneveket”, s mégis 
a színészek között teljes az összhang. A 
gyermekszereplők: Josh Hutcherson és 
Anna Sophia Robb játékában a gyártó 
cég nagyfőnökei, a Disney mindenhatói 
nem csalódtak, nem csalódtunk mi sem. 
Élvezetes a fi lm, nézzétek meg okvetle-
nül, fordítsatok 95 percre hátat a modern 
világnak, a számítógépnek, szökjetek 
Terabithiába...

Híd Terabithia 
földjére
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A Nokia 6131 ugyanis kifejezetten 
azok számára készült, akiknek 
fontos a telefonálás, azonban nem 

szívesen mennek bele a legújabb technikai 
bravúrokba, ugyanakkor rendkívül fontosak 
számukra a külsőségek.

Tapasztaltuk, hogy leginkább a lányok 
ugrottak neki a 6131-nek, hiszen elsősor-
ban nekik készült a modell. No de fi úk is 
szép számban hordanak ilyet a zsebükben. 
Legfeljebb nem tűzpiros színűt... 

Kívülről

A készülékház egyértelműen műanyag, 
azonban a jobbik fajtából. A hátlap olyan 
borítást kapott, amely tapintását tekintve 
érdes bőrre emlékeztet. 

Az előlapot leginkább külső kijelző, illet-
ve a kamera uralja. A fi nn gyártó stílusának 

hála a telefonra összesen három Nokia 
felirat került, mindegyik ezüsttel, hogy még 
jobban kiemelkedjen a háttérből, és ezzel 
is azt mutassa, hogy a telefon tulajdonosa 
bizony nem akármivel, hanem egy divatos 
Nokiával telefonál. 

A gombok

Kezelésük, használatuk kellemes, nincs 
probléma a méretükkel (ez a lényeg) sem. A 
navigációs gombokra szintén nem lehet pa-
nasz, használatuk praktikus, remek  munkát 
végeztek ezzel is a mérnökök. 

A jobb oldalon lévő nyitógombbal 
felnyitjuk a fedőlapot, és máris indulhat a 
használat. Kinyitni ennek használata nélkül 
is ki lehet a telefont, azonban ilyenkor el-
veszti azt az előnyét, hogy félkézzel teljes 
mértékben használhatjuk a mobilt. 

Egy jó tanács: kicsattintáskor érdemes jól 
megmarkolni a készüléket, ugyanis a lendü-
letnek hála, könnyen a földön találhatjuk. 

Kijelző

A készülék belső kijelzője kiemelkedő. 
16 millió szín megjelenítése eddig nem 
volt divat a fi nn gyártónál, ami ebben az ár-
csoportban már igen jónak számít. A külső 
kijelző talán még ennél is magasabbra teszi 
a lécet, ugyanis 256 ezer színt tud meg-
mutatni, ráadásul használható a kamera 
keresőjeként is, valamint alkalmazkodik a 
készülékben beállított témához. 

A fő kijelzőre kitehetjük a számunkra 
fontos ikonokat, a zenelejátszó állapotát, a 
naptárat, vagy akár a visszaszámlálót, illetve 
a jegyzeteket is. 

Névjegyzék

A névjegyzék átlagos. A kereső a szavak 
elejére keres, a nevekhez pedig 15 külön-
böző információt adhatunk hozzá, amelyek 
között szerepel a videó, a csengőhang, és a 
kép is természetesen. 

Memória

Aki sokat fényképez a mobiljával, sose 
elég a benne levő memória. Itt azonban a 
memória bővíthető!

Kívülről ugyan ez nem látszik. A telefon 
hátlapját bizony le kell vennünk ahhoz, 
hogy ki tudjuk cserélni a memóriakártyát, 
ami ez esetben microSD szabványú, és a 
gyártó szerint egészen 2GB méretű lehet. 
Ez már több száz fotóhoz is bőségesen 
elegendő.

A kamera

A telefonban 1,3 megapixeles kamera 
kapott helyet. Egészen jó képeket készít, jó 
fényviszonyok mellett.  

Játékok

A játékok fantasztikusak. A készítők fel-
újították a méltán híres kígyót, ami inkább 
aranyos lett, mint nehéz. Az igazi azonban a 
foci! A mérkőzést nézhetjük hátulnézetből, 
illetve felülről.

Zene

Kapunk a telefonhoz egy nyakba akasztó 
fülhallgatót is. Maga a zenelejátszó kelle-
mes csalódás. A kijelzőn láthatjuk az éppen 
hallgatott számot, illetve a következő hár-
mat, valamint a hangszínbeállítást.

Az FM rádión több állomás hullámhosz-
szát állíthatjuk be.

jobban kiemelkedjen a háttérből, és ezzel 

szát állíthatjuk be.
ve a kamera uralja. A fi nn gyártó stílusának fontos ikonokat, a zenelejátszó állapotát, a 

naptárat, vagy akár a visszaszámlálót, illetve 
a jegyzeteket is. 

elejére keres, a nevekhez pedig 15 külön-
böző információt adhatunk hozzá, amelyek 
között szerepel a videó, a csengőhang, és a 
kép is természetesen. 

A tökéletes barát:

Nokia 6131
A vágyad csak annyi, hogy jól mutasson a 

kezedben, jól szórakozz vele, és meg ne próbálja 
uralni mindennapjaid? Akkor most van egy jó 

tippünk a számodra: a Nokia 6131. Pont olyan, mint 
a tökéletes barátnő/barát.



Jó
 P

aj
tá

s
10

Jó
 P

aj
tá

s
11

Az oroszlán az állatok királya. Ereje rendkívüli, nagyobb, 
mint a gyengébb oroszláné. Farkának egyetlen csapásá-
val leterít egy embert, hogyha nem, hát nem jól találta 

el. Az oroszlán igen rugékony és ügyes, gyorsabban fut, mint egy 
paripa, viszont, ha akar, lassabban tud menni, mint egy igásló. Ti-
zenkét métert is tud ugrani, különösen, ha a métereket nem egy-
más után hosszában, hanem egymás mellé, széltében rakják le.

Az oroszlán a legbátrabb valamennyi vadállat közt, de ezért 
kitüntetésre nem tart igényt. 

Hazája Afrika és Ázsia, más földrészeken csupán mint idegen 
államok alattvalói szerepelnek, s útlevél és más igazoló iratok 
hiányában állatkertekben vannak bezárva.

Ha valaki gyalog megy a sivatagba, és véletlenül találkozik egy 
oroszlánnal, akkor először is úgy tesz, mintha nem ismerné meg, 
mintha azt hinné, hogy borjú. Ha az oroszlán mégis okvetetlenke-
dik, akkor az ember megáll, és mereven néz az oroszlán szemébe. 
Mindaddig, amíg mereven néz, semmi baja nem történik, sőt, ha 
az illető ember egész addig néz mereven, amíg haza nem ér, ak-
kor egészen megszabadul.

A hím oroszlán nagyobb, mint a nőstény, amit jó tudni, mert 
ha az embert megtámadja egy oroszlán, akkor legalább tudja, 
hogy az hím-e vagy nőstény. A hím oroszlánnak továbbá dús 
sörény borítja a nyakát, ami jó meleget tart; ez a természet nagy-

szerű gondoskodására vall, mert ha az oroszlán hazájában 40-50 
fokos meleg van is, mégis megtörténhetik néhány százezer év 
múlva, amikor már a nap is hűlni kezd, hogy hidegebb lesz ott is, 
és akkor igen jó szolgálatot tesz majd a sörény. 

Az oroszlán színe sárga, ez szintén a természet nagyszerű elve, 
az úgynevezett környezethez való alkalmazkodás miatt van így, 
tudniillik olyan a színe, mint amilyen a sivatag homokjáé, hogy 
nehezen legyen fölismerhető, s így a zebrák, antilopok, nyulak és 
más állatok meg ne támadják szegényt. Az elv pompásan beválik, 
a nevezett állatok az oroszlánt nem is támadják meg, annyira 
nem, hogyha az oroszlán azt akarná, hogy a nevezett állatok őt 
megtámadják, direkt egy vörös dzsekit kellene fölvennie.

Nagy Lajos Képtelen természetrajz című könyve nyomán

Nem árt, ha tudod: ha egy cica nem az alomba végzi a dolgát, akkor 
ez legtöbbször valamilyen pszichikai elégedetlenség jele. Ennek a 

valódi okára azonban sokszor nagyon nehéz rájönni. Oka lehet bármely 
tényező, amely megzavarja a cica biztonság- és kényelemérzetét.

Esetleg más macskák illata is jelen van, és azt akarja elfedni. Vagy ép-
pen az alommal nem elégedett, annak anyagával, illatával, tisztaságával. 
De lehet, hogy csak egyszerűen nincs meg a kellő nyugalom ott, ahol az 
alom van. Vagy van valami feszültség a házban, és ő ezt érzi.

Tiltakozását is kifejezheti ily módon, például új személy van a lakás-
ban és kisajátítja az eddig szeretett, egyedüli gazdit, vagy éppen egy 
megszokott személy hosszabb időre eltávozik, elköltözik. További ok 
lehet, ha egy új bútordarab került a régiek közé, vagy egy új készülék, 
amely szokatlan hangot ad stb.

De lehet szervi megbetegedés is a háttérben, például vese-, húgy-
cső- vagy húgyhólyaggyulladás, hogy ezt kizárhassuk, mindenképpen ki 
kell vizsgáltatnunk kedvencünket. 

Ha az állat csak egy helyet „jelöl” ki magának, például a kanapét, ak-
kor szinte biztos, hogy a cica továbbra is szobatiszta, a kanapéra pisilést 
szándékosan csinálja, azért, hogy felhívja magára a gazdái fi gyelmét. Ez 
egy elég gyakran előforduló viselkedési probléma a macskánál. Nem 
könnyű leszoktatni őt erről, de a tettenéréskori erélyes ráripakodás (taps, 
fütty, hangos dobbantás stb.) és a rögtön alomra rakás megteszi hatását, 
főleg, ha többször is sikerül. 

Az orrbelenyomós módszert azonban el lehet felejteni, az biztosan 
nem fog használni. 

Mindent egybevetve: a cica a szobába való piszkítással a maga nyel-
vén valamit el akar mondani, a legtöbb esetben valami ellen így fejezi ki 
a nemtetszését. A fent leírtakból látszik, hogy elég sok minden válthatja 
ki ezt a viselkedést. Érdemes tehát átgondolni az eseményeket, de első-
sorban macskaszemmel és macskaésszel kell gondolkozni, nem emberi 
logikával! 

Ez majdnem mindig segít!

Az oroszlán

Gondoltál már erre?

Mi van, ha a cica nem szobatiszta?

Az én kedvencem

Baltó

Neve: Baltó
Szeme: fekete
Szőre: fekete
Kedvenc ételei: csont, leves
Kedvenc játékai: labda, ágak, fadarabok
Fajtája: labrador és rottweiler keverék

Kubik Vanessa,  Bácskertes
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JÚNIUS 7.
Ma Róbert, Nándor, Berengár, 

Énok napja van.

1894 (113 éve történt)
Megszületett Boncza Berta (Csinsz-
ka) költő, Ady Endre felesége.
1862 (145 éve történt)
Pozsonyban megszületett Lénárd 
Fülöp magyar származású, Nobel-
díjas fi zikus.
1848 (159 éve történt)
Megszületett Paul Eugene Henri 
Gauguin, a sokáig Tahitin alkotó 
francia festőművész.
1879 (128 éve történt)
A grönlandi Jakobshavnban meg-
született Knud Rasmussen dán 
sarkutazó és néprajztudós.

JÚNIUS 8.
Ma Medárd, Ágnes, Vilmos, 
Tas, Ellák, Helga napja van.

632 (1375 éve történt)
Medinában, 62 éves korában meg-
halt Mohamed próféta, az iszlám 
vallás megalapítója, aki vallási és 
politikai tevékenysége révén az 
Arab-félsziget törzseit egyesítette.

1810 (197 éve történt)

Megszületett Robert Schumann né-
met zeneszerző, a zenei romantika 
egyik vezéregyénisége.

1786 (221 éve történt)

Először árultak New Yorkban nem 
gyári készítésű fagylaltot.

Június 9.
Ma Félix, Bódog, Diána, Előd 

napja van.

1640 (367 éve történt)
Bécsben megszületett I. Lipót 
magyar király (egyidejűleg német-
római császár és cseh király), akinek 
uralkodása idején szabadult fel az 
ország a másfélszáz éves török hó-
doltság alól.

1870 (137 éve történt)

Meghalt Charles Dickens angol re-
gényíró (Twist Oliver).

1934 (73 éve történt)

Először jelent meg képregény Do-
nald kacsa főszereplésével.

JÚNIUS 10.
Ma Gréta, Margit, Diána, Gitta 

napja van.

1943 (64 éve történt)
Bíró László József Argentínában 
szabadalmaztatta a véglegesített 
technológiájú, ma is használt go-
lyóstollat.

JÚNIUS 11.
Ma Barnabás, Paula, Roxána 

napja van.

1864 (143 éve történt)
Megszületett Richard Strauss, német 
zeneszerző.

1910 (97 éve történt)
Megszületett Jacques-Yves Cousteau, 
francia tengerkutató és búvár.

JÚNIUS 12.
Ma János, Leó napja van.

1886 (121 éve történt)
Elfogadták Eiff el mérnök tervét az 
azóta Párizs jelképévé vált torony 
megépítésére.

1839 (168 éve történt)

Először játszottak baseballt Ameri-
kában.

1969 (38 éve történt)

Meghalt Tersánszky Jenő író.

JÚNIUS 13.
Ma Antal, Anett, Tóbiás napja 

van.

1972 (35 éve történt)
Meghalt Békésy György magyar szár-
mazású, Nobel-díjas tudós.

1986 (21 éve történt)

Megszületett Mary-Kate Olsen 
és Ashley Olsen amerikai színész 
ikerpár. Ismertebb fi lmjeik: Charlie 
angyalai, Teljes gázzal, Az ikrek 
Malibuból, Ne szólj szánk, 2×2 néha 
sok(k), Két tojás száz bajt csinál, Ket-
tőn áll a vásár, Vadnyugati galiba.

Kezdjük talán azzal az ér-
dekességgel, hogy eleink 
„hideg nyalat” néven is 

ismerték a nyári  hónapok egyik 
fi nomságát, a fagylaltot.

Lehet, hogy valaki úgy képzeli, 
a fagyi története legfeljebb néhány 
száz éves, mint az esetleg mai cí-
münkből sejthető.

De nem!
A kínaiak ugyanis már vagy öt-

ezer évvel ezelőtt ismerték a fagylalt 
korai változatát. 

A hideg csemege azután a per-
zsák és az arabok közvetítésével 
jutott el a Földközi-tenger menti 
országokba. 

A görög Hippokratész például 
orvosságként ajánlotta betegei 
számára, Nagy Sándor – minden 
idők egyik legnagyobb hadvezére 
– ellenben élénkítőszer gyanánt 
szolgáltatta fel katonáinak a csaták 
előtt.

 További történelmi érdekesség, 
hogy a római Néró császár akár 
négyszáz kilométeres messzeségből 
is hozatott jeget, hogy elkészíthes-
sék számára a mézzel, ibolyával, ró-
zsavízzel, fahéjjal és gyümölcsökkel 
kevert fagylaltféleséget. 

A hideg édesség azonban még 
nagyon sokáig – több évszázadon 
át – csak a fejedelmi udvarok külön-
legessége volt, ám az 1700-as évek 
végén Párizsban már nyolcvanféle 
fagylalt közül válogathattak a ven-
dégek. 

Valamivel később Ameriká-
ban elkezdett működni az első 
fagyigyár. 

A magyar fagylaltozás hőskora a 
reformkor idejére tehető. Sissi király-
né kedvenc fagylaltja az ibolya volt. 

A hosszú múltra visszatekintő 
„hideg nyalat” a jelenben is válto-
zatlanul őrzi népszerűségét, reme-
kül beleillik a modern kor étkezési 
szokásaiba. 

A nemes és ízgazdag alapanya-
gok, a gyümölcsök sokfélesége 
kielégíti az egészséges életmódot 
követők igényeit, édes íz utáni vá-
gyát is. Hiszen a hagyományosnak 
mondott fagylaltok mellett meg-
találhatjuk egyebek közt például 
a növelt C-vitamin tartalmút vagy 
éppen az egzotikus magvakkal íze-
sített készítményeket is.

Nálunk is egyre szélesebb a jog-
hurt térhódítása, mely a cukrászati 
készítmények mellett a fagylaltké-
szítést is megérintette: a joghurt 
alapú és gyümölccsel megbolon-
dított fagylaltok szinte mindenhol 
megtalálhatók. 

Ez tehát egyben napjaink nagy 
fagyidivatja is

1786-ban, 221 éve történt

Először árultak New Yorkban 
gyári készítésű fagylaltot

doltság alól.

Lénárd 
Fülöp

Richard 
Strauss

Robert 
Schumann

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

Tegnap este koncerten voltam, őrült egy parti volt.
Mire lement az utolsó szám, senki sem volt se élő, se holt.
Hazamentem, fáradt voltam, nagyon gyorsan elaludtam.
Neked, hogyha érdekel, elmondom, hogy mit álmodtam.

Álmomban képek suhantak, képek a jelenből és a múltból...
Felülök az első biciklimre. Elesek. De fölkelek újból.
És álmomban más világban élek, egy szebb, egy jobb világban,
Odamegyek, ahova akarok... De hiszen csak fekszem az ágyban!

Azt kívánom, bár sosem ébrednék fel! Hiszen olyan jó így!
Miért nem lehet az élet olyan szép, mint az álom?
Hidd el, senkire nem lennék irigy.
Álmomban újra ott vagyok a koncerten, de az egész valahogy más...
Most én állok fent a színpadon, és oly igaznak tűnik a látomás!

Érzem a húrokat az ujjammal, látom,
Hogy tetszik az embereknek, amit játszom.
És én oly boldog vagyok, mint a madár,
Pedig nem születtem nagyvárosban, itt élek Adán.

Álmaimban nincs akadály, minden lehetséges...
Mi van? Ne röhögj, egyáltalán nem nevetséges!
Nincs olyan, hogy nehéz, nincs lehetetlen.
Nincs tagadás, beismerek mindent, amit tettem.

Álmomban nem vagyok király, vagy gazdag, mint a többi gyerek.
Egyszerűen csak boldog vagyok, és ezzel sokkal többet nyerek.
Kicsi örömökből áll az én nagy boldogságom,
Nekem most így pont jó, mi lesz még? Majd meglátom.

Távoli zajt hallok. Jaj, ne már! Kérlek ne!
De a telefon nem érti. Csak ordibál: – Ébredj fel!
Jó nagyot ütök rá. Felkeltem. Hiába,
Visszakerültem a szörnyű valóságba.
Öltözködés, fogmosás, reggeli, indulás.
Mind csomó unalmas, hétköznapi megszokás.
Hiányzik nagyon a szabadság illata,
Mikor jön el a megváltás pillanata?

Talán majd este. Mikor újra elalszom.
Talán megint valami szépet álmodom.
Talán olyan szépet, amilyet sose álmodtam.
Valami olyasmit, miről nem is hallottam.

Nagy Norbert, 7. osztály
Cseh Károly iskola, Ada

Fagyizók, fi gyelem!

Anyukámmal megbeszéltük, hogy elmegyünk fagyizni. Így szóltam a fagyis 
bácsinak:

– Én felnőtt adag csokifagyit kérek.
– Az sok lesz! – felelte nevetve.
Másnap betegen keltem fel az ágyamból. Csak ennyit mondtam:
– Ao! Aooo! – Elkezdett fájni a torkom, és lázam is volt.
– Menjünk el az orvoshoz! – mondta anyukám szomorúan.
Elindultunk. Útközben nagyon rosszul éreztem magam. Szédültem, fájt a fe-

jem is. Lassan haladtunk. Közben a mentőautó szirénázására lettem fi gyelmes. 
Ijedtemben arra gondoltam, mi lenne, ha engem vinne a kórházba!

– Jó reggelt kívánok! – köszöntöttem a doktor nénit.
– Mi a panaszod? – kérdezte.
– Nagyon fáj a torkom és a fejem – panaszoltam szomorúan.
– Nyisd ki a szád majd megvizsgálom a torkodat! – fi gyelmeztetett.
– Nagyon piros a mandulád. Biztosan túl hideg üdítőt ittál – állapította meg 

a doktor néni.
– Tegnap egy jó nagy adag csokifagyit ettem – ismertem be őszintén. Egy 

hatásos gyógyszert kaptam, amelytől gyorsan meggyógyultam. Megfogadtam, 
hogy ezentúl fagyiból csak kis adagot eszem.

Faragó Orsolya, 4. osztály
Dózsa György iskola, Gunaras

Álmomban

Álmomban egy sötét úton jártam,
S csodálatos dolgokat láttam.
Szellemeket és egy erdőt,
Ahol már az összes fa kidőlt.

Lábaim rég elkorhadt törzseket tapostak,
Melyekről apró ágak hullottak.
Eltéved fuvallatok szemeim mardosták.
Álmodok még, vagy talán ez a valóság?

Nincs már itt senki: csak én.
Ahogyan itt járok csendben,
Felnézek, s egy csillag rám néz,
Mintha mosolyogna, aztán elmegy.

Halk suttogást hallottam,
Egy lassú mozdulattal megfordultam.
Egy halvány alak volt, vidámnak tűnt,
Elfordult tőlem, s hirtelen eltűnt.

Mosolyogtam én is, tudtam,
Hogy megint csak álmodtam.
Fáradtan pislogok most, az álmom tovaszáll,
Kettétörik, és ami vár, az a rideg valóság már.

Zsótér Szabolcs, 7. osztály
Cseh Károly iskola, Ada

Kutyás történet

Néhány évvel ezelőtt történt, én nem is nagyon emlékszem rá, csak a szü-
leim mesélték.

Egyik nyáron új kutyákat hoztunk a házhoz, két alaszkai malamutot. Ket-
recekbe csuktuk őket, mert még ismeretlen volt nekik a hely. Néhány napig 
csukva tartottuk, de egy délután kiengedtük a kutyákat. A kapukat becsuktuk, 
nehogy kiszökjenek az utcára. Vígan szaladgáltak, örültek a szabadságnak. 
Egyszer csak egy férfi  jött hozzánk, és nyitva hagyta a kaput. A kutyák ezt meg-
látták, és rögtön a kapu felé szaladtak. Apukám kiabált rájuk. Alin meg is állt, de 
Di kiszaladt a kapun. A szomszédasszony éppen a kislibákat legeltette az utcán. 
Di közéjük rohant. Két kislibát azonnal megfojtott. A szomszédasszony sikíto-
zott, apám kiabált a kutyára. Di több libát nem bántott. Szépen visszaszaladt a 
kapuhoz, és bement az udvarba. A szüleim rögtön becsukták őket a ketrecbe. A 
végeredmény az lett, hogy a szomszédasszonynak adnunk kellett a mi libáink 
közül kettőt. Ezzel elsimítottuk ezt az ügyet.

Ebből az esetből az a tanulság, hogy mindig be kell zárni a kaput, ha a ku-
tyák szabadon vannak, hogy több baj ne történjen.

Keresztes Márton, 6. osztály
Cseh Károly iskola, Törökfalu
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Nagyon megijedtem

Most rémisztő történetet mesélek el. Egyszer, amikor apukámnak segítet-
tem, nagyon megdicsért, hogy ilyen szófogadó vagyok.

Engem ekkor megfogott a dicséret. Édesapám kiment az istállóba. Az 
egyik tehénnek le kellett cserélni a kötelét, mert nagyon rojtos volt. Kimentem 
utána, és az ajtóból néztem őt. Hiába mondta apukám, hogy menjek be, nem 
fogadtam szót. Apám levette a régi fonatot, és utána feltette volna rá az újat. 
Ám ekkor a marha kirontott a karámjából, és pontosan felém tartott. Nekem 
úgy inamba szállt a bátorság, hogy azt sem tudtam, hogy fi ú vagyok-e vagy 
lány. Elkezdtem futni a lakás ajtaja felé a félig felhúzott pacsnimban. Szeren-
csére időben beértem, és aztán csak kukucskáltam ki az ajtó üvegén. Néztem, 
hogy édesapám hogyan fogja be a jószágot. Amikor bejöttek a szüleim, nagyon 
szégyelltem magam.

Ezek után egy hétig meg sem közelítettem az istállót.
Mester Szabolcs, 5. osztály

Samu Mihály iskola, Péterréve

Röhög az egész osztály

Délutánosok voltunk aznap az iskolában, és biológia volt az első óránk.
Először nyugodtak voltunk, de mikor a tanár felrajzolt a táblára egy fura 

kinézetű őslényt, én kezdtem el legelőször nevetni, aztán pedig mindenki.
– Hagyjuk abba, mert mérges lesz a tanár! – mondtam Timinek és Reninek.
Valahogy visszafojtottuk. Mikor vége lett az órának, a szünetben jól kiröhög-

hettük magunkat.
– Láttátok a Megasztárt? – kérdezte tőlünk Timi.
– Igen, láttuk – feleltünk Reni és én.
– Megmutassam, hogy táncoltak a versenyzők? – kérdeztem.
Megmutattam, hogy ugrabugráltak. Timi a nevetéstől véletlenül leesett a 

székről, Reni meg úgy nevetett, hogy majdnem megfulladt. Timi újra leesett a 
székről, és épp akkor jött be a tanár. Mivel Timi nem vette észre a tanárt, szóltam 
neki.

Timi olyan gyorsan ugrott fel a székre, hogy azon is kellett nevetnünk. Csak 
mikor a tanár bejelentette, hogy ellenőrzőt írunk, lett nagy csönd az osztályban. 
Mindenki elhallgatott.

– Ti gyakoroltatok? – kérdeztem osztálytársaimtól.
Mindketten azt mondták, hogy nem. De a tanár is csak viccelődött, ezért 

nagyon megkönnyebbültünk. Nemsokára újra kitört a nevetés, mert akkor már 
nem tudtuk visszafojtani. Amikor kicsöngettek a hatodik óráról, mehettünk 
haza.

– Hova mész? – kérdeztem Renitől.
– Anyukámhoz a boltba – felelte Reni.
– Elviszel? – kérdeztem.
– Igen.
Hazafelé is nagyon röhögtünk, majdnem belehajtottunk az árokba.
Otthon elmeséltem a történeteket, és az egész család nevetett.
Az a nap jól végződött, mert egész nap vidám voltam. Szeretném, ha az 

ilyen szép napok megismétlődnének, így sokkal könnyebb lenne elviselni a 
tanulás okozta nehézségeket.

Szitás Tamás, 5. osztály
Petőfi  Sándor iskola, Doroszló

Elvesztem

Úgy négyéves lehettem, amikor egyszer elutaztunk Zomborba. Sokat kó-
száltunk a városban. Vásároltunk, nézelődtünk.

Egyik pillanatban azt vettem észre, hogy egyedül vagyok. Nem volt mellet-
tem sem anya, sem a mama a Konival. Hirtelen eszembe jutott, hogy hol vol-
tunk utoljára. Visszamentem oda, de senkit sem találtam ott. Utána megnéztem 
a parknál, de ott sem voltak. Ekkor már kezdtem félni.

Végül elmentem oda, ahova az autót parkoltuk. Sokáig álldogáltam ott. 
Végre megláttam a papát. Odafutottam hozzá, és a nyakába ugrottam. Ekkor 
már megnyugodtam. Elvezetett anyáékhoz.

Mikor meglátott anyu, magához szorított, és nem akart elengedni. Azután 
a mamától kaptam két pofont. Akkor megtanultam, hogy anyának a kezét kell 
fogni, ha nem akarok újból elveszni.

Novák Arnold, 4. osztály
Petőfi  Sándor iskola, Doroszló

Virágok

Az egyik fehér, a másik kék,
mind a kettő csodaszép.
Előbb a hóvirág,
később a kardvirág.

Tavasszal kinyílnak,
a szélben táncolnak,
kitárják karjukat,
szépítik a nyarat.

Kinyílt már az ibolya,
mosolyog a tátika.
Ni, ott van egy pistike,
a virágok legszebbike.

Tompa Melitta, 5. osztály
Kis Ferenc iskola, Szilágyi

A ragyogó mosoly titka

Nem mindig voltam ilyen nyugodt, ha valaki a fogorvost emlegette 
előttem. Hogy miért? Hát mert volt mit takargatnom: a rossz fogaimat. Sok 
szenvedés után határoztam csak el, hogy rendbe hozatom őket. Mondhatom, 
izgultam nagyon a váróteremben, míg a soromra vártam. Aztán a rendelő-
ben sem éreztem jól magamat, és igencsak húzódozva ültem be a fogorvosi 
székbe. Sejtettem, hogy nem lesz kellemes, ami ezután vár rám. Félénken 
nyitottam ki a számat, és a lámpa is pont a szemembe világított. De akkor 
meghallottam a doktor bácsi kedves hangját. Miközben a fogaimat vizsgálta, 
nyugtatólag beszélt hozzám:

– Hát bizony van itt egy-két beteg fog. Nagyon jól tetted, hogy eljöttél… 
Szereted a csokit, ugye? Nem baj az! Csak az édességek után kedvezz egy kicsit 
a fogaidnak is! Meglátod, milyen hálásak lesznek!… Például ez a rágófog itt há-
tul. Ez biztosan megörülne a csoki vagy cukorka után egy kiadós fogmosásnak. 
És minden étkezés után mossál fogat! Te is szeretsz zuhanyozni, nem? No, hát a 
fogak is így vannak: szeretnek tiszták lenni. Aztán tudod-e mivel segíthetsz még 
a fogaidnak, hogy egészségesek maradjanak?

Szerettem volna szólni, hogy sok mindent tudok én a szájápolásról, csak 
olyan de olyan lusta vagyok néha. De nem tudtam megszólalni, mert a fúró 
éppen akkor berregett leginkább a fájó fogamon lévő lyukat mélyítve. Fájt! 
Nagyon fájt! Ám lassan csitult a fájdalom. A fogamba tömés került.

– Készen is vagyunk – szólt a fogorvos. – Bátor gyerek vagy. Most mehetsz, 
de a nővér megmondja, mikor gyere el újra. Ne félj, rendbe hozzuk a fogaidat. 
Majd meglátod, mennyivel jobban érzed azután magadat. És ne felejtsd el, amit 
a csokiról és a fogmosásról mondtam!

Büszkén mentem haza. Aztán megcsináltattam minden rossz fogamat. Az-
óta jókedvűen megyek a fogászhoz, hisz nincs egy lyukas fogam sem, ugyanis 
rájöttem, hogy jobb a bajt megelőzni, mint utólag orvosolni. És azt is tudom, 
mi a ragyogó mosoly titka: először az egészséges táplálkozás, másodszor a 
rendszeres fogmosás, harmadszor a fogászati ellenőrzés. Ti vajon ismeritek 
ezeket a „titkokat”?

Végel Krisztián, 6. osztály
Moša Pijade iskola, Pacsér

Petőfi  Sándor iskola, Doroszló

Babits Mihály: Vasárnapi impresszió, autón.
Kovács Karolina doroszlói tanuló illusztrációja
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Levél a városomról

Kedves barátom, bemutatom a városomat, Törökbecsét, hogy kedvet kapj 
ellátogatni hozzám.

A városom a Tisza bal partján terül el, körülbelül húszezer lakosa van. Vi-
lágraszóló hírességünk az aracsi Pusztatemplom, amely őseink titkát őrzi, és a 
titokzatos múltunkat jelképezi. A magyarországi Kárpátia rockzenekar dalt is írt 
róla, persze sok könyv is megjelent az elmúlt évek során az aracsi templomról. 
Meg kell említenem a gyönyörű Tisza-sétányunkat, amelyet egész éven át 
élvezhetünk. Minden évben augusztus 27-én nagy ünnep van városunkban. 
Törökbecse és Óbecse között van gyönyörű homokos szigetünk a régi török 
vár romjai közelében. Ide járunk nyáron fürödni. A szerb nyelvű lakosság lovas 
játékokat rendez. Ilyenkor bemutatjuk a lovas fogatokat, sőt tavaly Magyar-
országról is jöttek csikósok. Este sátorokban élőzene mellett ünnepelünk, és 
persze búcsú és vidámpark is szórakoztat bennünket. 

A gyáraink már sajnos csődbe mentek, de valamikor bizony velük is büsz-
kélkedhettünk. 

Nem nagy a városunk, de nagyon szeretem. Valami vonzóerő húz vissza, 
bárhol vagyok is. Nem tudom pontosan megmondani, hogy vajon az otthonom 
melege vagy a városunk szeretete az oka ennek.

Gyere el, és meglátod te is!
Üdvözlettel: Csongor

Szőnyi Csongor, 6. osztály
Miloje Čiplić iskola, Törökbecse

Ha én szél lehetnék

Valamelyik nap jót ebédeltem, és nagyon boldog voltam. Fekve néztem a 
tévét, ám ekkor anyu benyitott a szobámba, és azt mondta:

– Bella, mosogass el!
Mérges lettem. Dühömben kirohantam és becsaptam magam után az ajtót. 

Abban a percben a legszívesebben Izabellának, a hurrikánnak az ikertestvére 
lettem volna… Mi ketten, két pörgős csaj söpörnénk mindent. Lesöpörnénk a 
háztetőkről a cserepet, kicsavargatnánk az öles fákat… Meglátogatnánk a Mount 
Everestet, amit a mondás szerint „egy madár sem tud átrepülni”. Mi ketten kézen 
fogva, ha elkezdenénk forogni, képesek lennék átsuhanni rajta és gyönyörködni 
a fehér tájban. Azután, ha már úton vagyunk, az amerikai Yellowstone Nemzeti 
Parkba is bekukkantanánk. Eljátszhatnánk egy kicsit a zebrákkal, a nagy macskák-
kal és az elefántokkal. Ám mire az ellenőr észrevenné, hogy valaki hangoskodik, a 
társam és én tovább pörögnénk a Csendes-óceán felé, Bora Bora szigetére, mely 
teli van pálmafákkal. Azok kókuszdióit megcsapolnánk és jót innánk a friss kó-
kusztejből, még a hibiszkuszokat is megszagolnánk. Végül Kanadában kötnénk ki 
a Niagara-vízesés partján, ahonnan fejest ugranánk a tomboló vízbe… 

Aztán mégis nagy morgással elmosogattam.
De a széllé válás lehetősége tovább foglalkoztatott. Elképzeltem, hogy 

mikor jó jegyet kapok az iskolában, szellő lesz belőlem, s lassan a madarakkal 
együtt elrepülünk az amazonasi dzsungelbe, ahol megcsodálom az állatvilágot. 
Elnézünk a Kalahári sivatagba, ahol szemmel követjük a karavánt, és én viccből 
egy kis homokvihart keltek, majd visszaszállok Amerikába, ahol lobogtatom 
a lányok szőke, barna és fekete haját. Európába pedig ősszel jövök vissza, és 
fújom az avart, megtréfálva ezzel az utcasöprőket.

Ha az iskolában magyarórán ötöst kapok, vidám vagyok és szellő, ám ha 
véletlenül egyes csúszik be a szatyromba, akkor szomorú tornádó arcát öltöm 
magamra, aki mindent elsöpör.

Kovács Izabella, 6. osztály
Petőfi  Sándor iskola, Óbecse

Hétvégén történt

Egész héten kértem a szüleimet, hogy látogassuk meg a nagybátyámat, 
mivel kiskutyája van. Szombaton anyuék végre beleegyeztek. Elmentünk a 
rokonokhoz.

Judit és én versenyt futottunk a kiskutya ketrecéhez. Apa s anya utánunk 
sétált.

– Kislány vagy kisfi ú? – kérdezősködtem.
– Fiú – nagyképűsködött a tesóm.
– Hogy hívják?
– Csabi – felelte apu.
– Tényleg?
– Á, dehogy!
A szüleim bebattyogtak a házba. Kicsivel később kijött Ádám, a kutya 

gazdája.
– Roxi! – szólította.
A kis német juhász ott termett a lába előtt. Ugrált, nyöszörgött, hempergett 

örömében. Kiöntöttük a vizét. Ádám, Judit, Dorka bementek. A kis Roxi sokáig 
nézte gazdáját, majd magamhoz hívtam. Játszottunk, játszottunk és játszot-
tunk. Aztán megállt, majd a kerítéshez rohant. Abban a pillanatban jött ki Ádi, 
egy vödör langyos vízzel. Beleöntötte a kutya táljába, és elment. A kutyus ivott, 
s leheveredett. Megsimogattam, és kisurrantam az ajtón. Bementem én is a 
házba. Beszélgettünk, s azon tűnődtem, milyen szép ez a nap.

Urbán Csilla, 4. osztály
Emlékiskola, Zenta

Kedves Pajtások!
Az idei ÁMV-n (az Általános Iskolások Művészeti Vetélkedője) 

két adai hetedikes is díjat nyert versével. Gratulálunk! Nem 
csoda hogy ilyen sikert értek el, mert ahol a tehetségápolást és 
az alkotókedv serkentését fontos feladatnak tartják (a Rügyfa-
kadásnak küldött írások alapján állítom), ott az eredmény sem 
maradhat el. Remélem, a díjazott verseket olvasva azok is kedvet 
kapnak a megmérettetésre a jövőben, akik eddig nem vettek részt 
az ÁMV-n.

A doroszlói „röhögős” fogalmazások közül Szitás Tamás 
írása került a mai Rügyfakadásba. Tamás a nevetési hullám 
vonalára építi a fogalmazás szerkezetét: szinte a semmiből 
indul, magasra csap, majd hirtelen megtorpan, hogy egy újabb 
hullámnak adjon lendületet. Jó, hogy helyenként a derültséget 
kísérő gesztusokkal fokozza a komikumot. Növelhette volna az 
írás értékét azzal is, ha bátrabban válogat a nevetés számtalan 
rokon értelmű kifejezése közül.

Kovács Izabella (Óbecse, Petőfi  Sándor iskola) fogalmazá-
sát azért érdemes elolvasni, mert megtudhatjátok belőle, hogyan 
lehet a hirtelen felcsapó dühöt levezetni. Izabella képzeletben 
hurrikánná változott, s mire bejárta az egész világot, lecsende-
sedett, és... elmosogatott.

Az e heti írásokat a következő munkatársaimnak köszönöm:
Ada: Fazekas Magdaléna, Nagy  Norbert, Szécsényi Krisztina 

és Zsótér Szabolcs;
Doroszló: Gellér Enikő (3 írás), Hegedűs Tímea (2 írás), Kovács 

Karolina, Kovács Renáta (2 írás), Novák Matildka, Sajti Tamara és 
Szitás Tamás (2 írás);

Szilágyi: Kuntity Szebasztián (2 írás), Szanka Blanka, Toldi 
Lénárd és Tompa Melitta.

A feszültséget, ami ilyenkor a tanév vége felé fölhalmozódik 
bennetek, egy jó nevetéssel vagy egy képzeletbeli utazással 
föloldhatjátok, ha Szitás Tamás vagy Kovács Izabella receptjét 
alkalmazzátok. Szurkolok, hogy sikerüljön.

Tomán Mária

Absztrakció. Klucsovszki Anett bácskertesi tanuló rajza
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A dollármilliókban úszó 
szállodaörökös-nőnek 

(másodállásban pletyka- 
és botrányhős) hiába 

rövidítették a felére 45 
napos börtönbüntetését, 

úgy látszik ennyi sem 
elég neki, és továbbra is 
mindent megtesz azért, 

hogy elkerülje 
a dutyit.  Most 
épp buddhista 

vallásúnak 
próbálja kiadni 

magát.

Paris Hilton tehát még mindig nem adja fel a szín-
játékot, hogy meggyőzze a bírákat már így is 23 napra 
csökkentett börtönbüntetése elengedésében. 

Bár a hét elején még a Bibliával a kezében látták a 
megtért szőkeséget, úgy látszik, ez nem jött be neki, 
így a pár napos kereszténység után a buddhizmussal 
próbálkozik. 

A hírességet a hollywoodi Bodhi Tree nevű 
boltban kapták lencsevégre, ahogy a könyvek közt 
válogatott. Kíváncsian várjuk, ez után mi jöhet még, 
hindu lesz-e Paris, netán muzulmán?

Pletyka pletyka hátán

Beyoncé menedzsere/
édesapja, Matthew 

Knowles mindenki megle-
petésére bejelentette, hogy 
hamarosan visszavonul, és 
i abbik lánya, Solange fogja 
átvenni a posztját a Music 
World vállalat élén.

Beyoncé-t arculcsapás-
ként érte a döntés, mert na-
gyon számított a cégvezetői 
állásra apja nyugdíjazása 
után. 

Állítólag Beyoncé nagyon 
levert a döntés miatt, és nem 
érti, apja miért nem rá bízta a 

céget, hiszen neki a popszak-
mában és az üzleti életben is 
több tapasztalata van, mint 
húgának. 

– Nevetséges, hogy 
Solange lesz egy sokmillió 
dollárt érő zenei cég elnöke 
és vezérigazgatója.  Tudja ő is, 
hogy soha nem fogja túlszár-
nyalni Beyoncé-t. – mondta a 
család egyik ismerőse.

Sokan találgatják, mi-
ért döntött így Matthew 
Knowles, de az apuka nem 
adott konkrét magyarázatot 
rá. 

A legvalószínűbb ok az 
lehet, hogy mindig rossz 
szemmel nézte Beyoncé és a 
hip-hop mogul Jay-Z kapcso-
latát. A pár csaknem öt éve 
együtt van, de az apuka még 
mindig nem adta áldását rá-
juk, és szeretné, ha lánya jobb 
belátásra térne. 

A Grammy-díjas énekesnő 
nem kommentálta apja dön-
tését, csak némán tudomásul 
vette, és sok szerencsét kívánt 
húgának a feladathoz.

Nem kizárt, hogy újból összeáll a Destiny’s Child, állítja a 
zenekar egyik korábbi tagja, Kelly Rowland. 

Az énekesnő elárulta, még mindig jó viszonyban vannak 
Beyonce Knowles-val és Michelle Williamsszal, és azt is elejtet-
te, hogy nem kizárt, a jövőben ismét együtt lépnek fel. 

– Hallgatjuk egymás dalait, és el is mondjuk építő jellegű 
észrevételeinket a többieknek. Azért mentünk külön utakra, 
mert idősebbek lettünk, és különböztek egyéni céljaink. De 
nem kizárt, hogy egy nap ismét összeállunk. Most épp teret 
adunk egymásnak céljaink megvalósításához – nyilatkozta 
Kelly.

AA Sugababes szólóban pró-
bálkozó énekesnője retteg a 

repüléstől! 
Mutya számára nagy nehézsé-

get jelentene, ha a tengerentúlon 
kellene fellépnie, ugyanis ször-
nyen fél, ha repülőre kell szállnia.

– Annyira súlyos a rettegésem, 
hogy egyelőre csak Angliában 
vállalok koncerteket. Nem hogy 
Amerika, de még Európa többi 
országa sem jöhet szóba! – vallot-
ta be a közelmúltban. 

Mutya egyébként pszicho-
lógus segítségével próbálja 
leküzdeni a félelmeit, egyelőre 
sikertelenül, és félő, hogy mindez 
már a karrierét is hátrányosan 
befolyásolja. 

Beyoncé új 
menedzsere 
a húga lesz!

AA
repüléstől! 

get jelentene, ha a tengerentúlon 
kellene fellépnie, ugyanis ször-
nyen fél, ha repülőre kell szállnia.

hogy egyelőre csak Angliában 
vállalok koncerteket. Nem hogy 
Amerika, de még Európa többi 
országa sem jöhet szóba! – vallot-
ta be a közelmúltban. 

lógus segítségével próbálja 
leküzdeni a félelmeit, egyelőre 
sikertelenül, és félő, hogy mindez 
már a karrierét is hátrányosan 
befolyásolja. 

Mutya Buena retteg

Lehet, hogy 
visszatér a Destiny’s 
Child?

magát.

Paris még mindig 
próbálkozik...
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Madonna alighogy befejezte a 
Confession nevű turnéját, elkezdte az 

új nagylemeze előkészületeit, és olyan sztá-
rokat kért fel a közös munkára, mint Justin 
Timberlake és Timbaland. 

Mivel Madonna általában nem nyúl 
mellé, most is újító hanganyagra számítha-
tunk, ráadásul nem is olyan sokára, hiszen 
már egy londoni stúdióban gyülekeznek a 
zenészek. 

Az R&B-zenész és producer Timbaland 
azt nyilatkozta a felvételek között, hogy 
egész álló nap dolgoznak, bár a nyilatkozat 
előtti estét Justin pont kihagyta, mert saját 
bevallása szerint nagyon fáradt volt.

Ez aztán a bátorság csúcsa: Madonnának 
azt mondani „bocs, fáradt vagyok”

Az utóbbi időkben szinte minden 
magyar zenei díjátadóról érkező hír 

egyetlen énekesnőről, Rúzsa Magdiról 
szólt. Nos, úgy tűnik ennek vége: Szabó 
Eszter megelőzte az Eurovizión jól sze-
replő énekesnőt. A magyarországi 6–14 
évesek körében Szabó Eszter népszerűbb, 
mint Rúzsa Magdi – derült ki nemrég. 

Az ottani gyerekcsatorna idén har-
madik alkalommal is több kategóriában 
hirdette meg a szavazást. A gyerekek 
április 10-e óta egy hónapon át szavaz-
hattak kedvenc színészükre, sportoló-
jukra, énekesükre, együttesükre. 

A Kedvenc énekesnő kategóriában 
egyértelműen Rúzsa Magdi volt az esé-
lyes, de végül a gyerekek felborították a 
papírformát, és Szabó Esztert szavazták 
meg.

A legnépszerűbb együttes a Hooli-
gans lett

BBeyonce Knowles és Shakira még mindig a 
legtöbb európai slágerlista élén áll közös 

dalukkal, a Beautiful liar című számmal. 
A duett már négy hete uralja az első helyet, 

maga mögé utasítva Avril Lavigne Girlfi rend sláge-
rét. A harmadik helyezést a Timbaland koprodukci-
ója a Give it to me tartja, Justin Timberlake-kel és 
Nelly Furtadóval. A Maroon 5 új toplistás helyezést 
ért el, az előkelő negyediken landolt a Makes me 
wonder dallal, miközben Nelly Furtado a Say it 
right-tal maradt az ötödiken. Mindeközben az al-
bumok toplistáján új első helyezett lett, Linkin Park 
Minutes to midnight lemezével tört az élre

Megnyílhat a nemzetközi karrier lehe-
tősége a Hooligans előtt?

Csipáék lehetőséget kaptak, hogy a 
világhírű hiphopcsapattal, a Black Eyed 
Peasszel dolgozzanak együtt egy reklám-
kampányban. 

A huligánok saját stílusukra szabják az 
amerikai együttes számát, és egy koncer-
ten is találkoznak a világsztárokkal. 

– Nagyon jó a dal, de az átírása komoly 
munkát igényel. Már egy ideje stúdióba 

vonultunk, így a mi változatunk heteken 
belül elkészül, reméljük a rajongóinknak 
is tetszeni fog, és nem okozunk nekik csa-
lódást – nyilatkozta Tóth Tibi, a Hooligans 
zeneszerzője. 

A két együttes karrierje párhuzamosan 
futott több ezer kilométerre egymástól: 
mindkét banda tíz éve próbált betörni 
a zenei piacra, ami végül 2003-ban a 
Hooligansnak a Királylánnyal, a BEP-nek 
pedig a Shut Up! című dallal sikerült. 

A nyári kampány után a két csapat 
tagjai személyesen is találkozni fognak, 
ugyanis a Black Eyed Peas őszi budapesti 
koncertjén közösen lépnek színpadra.

A Hooligans átírja
a Black Eyed Peas számát 

Madonna az új 
lemezt készíti

BB
dalukkal, a Beautiful liar című számmal. 

maga mögé utasítva Avril Lavigne Girlfi rend sláge-
rét. A harmadik helyezést a Timbaland koprodukci-
ója a Give it to me tartja, Justin Timberlake-kel és 
Nelly Furtadóval. A Maroon 5 új toplistás helyezést 
ért el, az előkelő negyediken landolt a Makes me 
wonder dallal, miközben Nelly Furtado a Say it 
right-tal maradt az ötödiken. Mindeközben az al-
bumok toplistáján új első helyezett lett, Linkin Park 
Minutes to midnight lemezével tört az élre

Véget ért Rúzsa Magdi 
egyeduralma?

Mi újság Európában?

Beyonce és Shakira 
még mindig vezet
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(VERSE ONE)
I don’t mind you telling me what’s been on 
your mind lately 
I don’t mind you speaking up
I know sometimes I can be all wrapped up 
and into me 
I can be in such a rush

(BRIDGE)
Just slow me down, slow me down
Tell me tomorrow everything will be around 
Just slow me down, slow me down 
You’re the one who keeps me on the ground 

(CHORUS)
Baby, you can be tough
Say enough is enough 
You could even be blunt 
Just do it with love, love, love, love
Tell me I’m wrong 
That I’m coming on way too strong 

Don’t think I’ll be crushed 
Just do it with love, love, love, love
Just do it with love, love, love, love
Just do it with love.

(VERSE TWO)
I can take your honesty, all your words weigh 
heavily 
Listening to you all the time (all the time)
I wanna be there for you, the way you’ve 
been there for me 
Always help me walk the line (walk the line)

(BRIDGE)
Just slow me down, slow me down 
I know you will always be around 

(CHORUS)
Baby, you can be tough
Say enough is enough 
You could even be blunt 
Just do it with love, love, love, love

You could tell me I’m wrong 
That I’m coming on way too strong 
Don’t think I’ll be crushed 
Just do it with love, love, love, love 

(MIDDLE-EIGHT)
All this time we fi nally know each other 
Now that I’ve been leaning on your shoulder 
I can tell you baby that 
You’re right, when you’re right 
You’re wrong, when you’re wrong 
And I can be weak ‘cause I know you’ll be 
strong 

(CHORUS)
Baby, you can be tough
Say enough is enough 
You could even be blunt 
Just do it with love, love, love, love
You could tell me I’m wrong 
That I’m coming on way too strong 
Don’t think I’ll be crushed 
Just do it with love, love, love, love 

Baby, you can be tough
Say enough is enough 
You could even be blunt 
Just do it with love, love, love, ,love
You could tell me I’m wrong 
That I’m coming on way too strong 
Don’t think I’ll be crushed 
Just do it with love, love, love, love 
Just do it with love, love, love, love 
Just do it with love.

Just do it with love, love, love, love 
Just do it with love.

Just do it with love.

Justin Timberlake egy igazi 
királynővel dolgozhatott 

együtt. No persze nem igazi, 
koronázott királynővel, hanem 
az úgynevezett countryzene (az 
USA-ban népszerű zenefajta) 
királynőjeként emlegetett Reba 
McEntire-rel készített közös fel-
vételt.  Justin, a popzene szépfi -
úja hatalmas megtiszteltetésnek 
érzi, hogy Reba The Only Promise 

That Remains című számához ő 
is aktívan hozzájárulhatott. 

A főként az R&B és pop te-
rületén tevékenykedő Justin azt 
állítja, hogy a country egyébként 
nem is áll olyan messze tőle, mint 
gondolnánk. 

– Tennessee-ből jövök, és így 
a nagyapám most nagyon büsz-
ke lehet rám, hogy olyasvalakivel 
dolgozok, mint Reba. – mondta 
Justin, aki többek közt Madon-
nával, Timbalanddal és Nelly 
Furtadóval is dolgozott már. 

Jó Pajtás top 10
1. Avril Lavigne: Girlfriend 
2. Linkin Park:  What I’ve Done 
3. Tokio Hotel: Spring nicht
4.  Nelly Furtado & Justin 

Timberlake:  Give It 
To Me  

5. Hilary Duff : With love 
6.  Beyonce & Shakira: 

Beautiful Liar
7. Lola: Élj a mának! 
8.  Justin Timberlake:  

What Goes Around...
9. Rihanna: Umbrella

10.  Pink: Dear Mr. 
President

Rihanna

Hilary Duff  

With Love

Just do it with love, love, love, love
Just do it with love, love, love, love
Just do it with love.

Timberlake-re 
büszke lehet

a nagyapja
Spring nicht



Jó
 P

aj
tá

s
18

Jó
 P

aj
tá

s
19

Jók és rosszak

A szomszéd háztól rozzant léckerítés 
választja el őket, amelynek kilazult 
lécein át akadálytalanul közlekednek 

ide-oda a szomszédos Holpár gyerekek, a 
házbeliek nagy bosszúságára. Igazából nem 
is tudja, hányan vannak, de sokan. Többnyire 
félmeztelenül, klottnadrágban rohangálnak, 
bőrük barnára égett, hasuk homorú, hátuk 
és karjuk izmos, lábuk véghetetlenül mocs-
kos. Szemük zölden villog, szájuk sarkában 
örökké cakkos peremű, pikkelyes var. Ővele 
a legkisebbik, a kis Éva kivételével nemigen 
állnak szóba, és talán jobb is így, mert a ve-
lük való játék a tilalmas és az engedélyezett 
dolgok bizonytalan határvonalán mozog, és 
soha nem tudhatja biztosan, nem fog-e érte 
megharagudni az anyja. Nenne nem állhatja 
a kis Évát: „Eredj innen, most nem mehet ki a 
Piroska, dolga van!”, förmed rá, valahányszor 
az becsönget hozzájuk: „Kijöhet a Piroska 
játszani?” De hiába zavarja el, a kis Éva 
rövidesen újra becsenget. Az anyja viselke-
désén már kevésbé tud eligazodni: ha ő nyit 
ajtót, egy pillanatig tétován áll, összevont 
szemöldökkel. Szíve szerint alighanem ő is 
elkergetné, de szemlátomást nem helyesli 
azt, amit szeretne. Így nem marad más vá-
lasztása, félreáll, és a kis Éva már furakszik 
is befelé, mielőtt még az anyja meggon-
dolná magát. Nennére hárul a feladat, hogy 
megvédelmezze őket az anyja nagylelkű és 
gyámoltalan engedékenységének a követ-
kezményeitől.

Piroska maga sem tudja, akar-e játszani a 
kis Évával. Tudja, hogy ő jó gyerek, a kis Éva 
pedig rossz: ha éppen nincs ott, félelemmel 
vegyes, borzongató kíváncsiságot érez irán-
ta. Ha ott van, azt kívánja, bár inkább mégse 
lenne ott, mert a kis Éva mindent szanaszét 
hajigál, minden zugba beleszimatol, és ha 
kedvére való dologra bukkan, izmos, mocs-
kos kis marka azonnal összezárul körülötte. 
(Add nekem! Nem lehet, a születésnapomra 
kaptam... Szóval a tied, nem? Annak adod, 
akinek akarod! Ha nem adod nekem, nem 
játszom veled többet! Kölcsönbe – leheli 
Piroska, hogy legalább a látszatot mentse 
maga előtt. A kis Éva már iszkol is kifelé, 

markában a zsákmánnyal. „Te, mi van a ke-
zedben? Adod ide mindjárt?” Nenne egyen-
ként feszegeti le a mocskos kis ujjakat a zsák-
mányról. A kis Éva vadul rángatja a csuklóját, 
megpróbál beleharapni az ujjait feszegető 
kézbe. „Mondd meg neki, hogy nekem ad-
tad!” „Persze, neked adtam!” „Kölcsönbe...”, 
suttogja Piroska. Nem akar hazudni, de 
azért azt szeretné, ha Nenne nem hallaná 
meg, és visszaszerezné a kis Évától, amit az 
elvett tőle. És Nenne csakugyan nem hallja 
meg, vagy legalábbis úgy dönt, hogy nem 
akrja meghallani. „Nesze! Máskor vigyázz rá 
jobban!”, adja vissza Piroskának az agyon-
nyomorgatott, elgörbült kis mérleget vagy 
parányi nyeles tükröt. Maga büdös!, sivítja 
a kis Éva, miközben Nenne a vállánál fogva 
kipenderíti. Piroska lehajtja a fejét: ő már 
megszokta Nenne senkiéhez nem hasonlító, 
savanyú test-, hagyma- és dohányszagát, de 
az igaz, hogy Nenne csakugyan nem szeret 
mosakodni. „Nem csináltam semmit, amitől 
piszkos legyek!”, állítja ingerülten, ha az any-
ja megpróbálja rávenni, hogy legalább dere-
káig mosdjék meg a lavórban, a kádba pedig 
a világ kincséért sem ülne bele, mintha saját 
maga előtt is szégyellne levetkőzni. Csak az 
arcát szokta megmosni, a kibontott, gyér ősz 
haján húzza végig a vizes fésűt, meg a lábát 
szokta megáztatni a lavórban, hihetetlenül 
széles, földszínű, békalábszerűen szétter-
peszkedő lábfejét. A nagylábujján hatalmas, 
repedezett, szürkéssárga, levághatatlanul 
kemény köröm, a kisujja görcsösen vissza-
pöndörödik, mintha félénken a többi ujj 
védelmét keresné.)

A kis Éva néha rettenetes dolgokat 
beszél, olyanokat, hogy neki elgyöngül a 
térde a szégyentől, és később, ha eszébe 
jutnak, kénytelen hosszan, hevesen rázni a 
fejét, hogy kirázza őket belőle. (Ha mégis 
ott maradnának, el kellene mondania őket 
az anyjának, mert ő mindent elmond neki 
– néha megpróbál eltitkolni valamit, de nem 
bírja sokáig: a titkos tudás falat húz kettejük 
közé, és neki egyedül kell szorongania a fal 
innenső oldalán.) A kis Éva örökké orvosost 
akar játszani, vagy gombolyagba gyűrt zseb-
kendőt gyömöszöl a babája szoknyája alá, és 
azt állítja róla, hogy gyereke lesz. Mindenféle 

Kedves Olvasó 
Tanulók!

Rakovszky Zsuzsa neve, próza- és 
versnyelve nem ismeretlen előttetek. A 
Gyöngyhalász korábbi számaiban két 
költeményét és A kígyó árnyéka című 
művének részletét közöltük. A hullócsil-
lag éve című regénye 2005-ben jelent 
meg. A múlt század ötvenes éveiben, egy 
határszéli kisvárosba kalauzol. Főhősei 
egy kislány és az édesanyja, akik abban 
a beszürkült, kisszerű, szabadságnélküli 
világban próbálnak meg- és túlélni va-
lahogy, miközben egy másik, „odatúli”, 
szabad életről ábrándoznak.

Bozsik Péter (1963) vajdasági költő 
verse úgy íródik rá egy nagyon jelentős 
költő, nagyon-nagyon ismert költemé-
nyére (legyen mai feladatotok megfejteni 
kiről és mely verséről van szó!), s lép 
dialógusba KAF (Kovács András Ferenc, 
1959) erdélyi költő hasonló ihletettségű 
és nyelvű költeményével, hogy közben 
saját határon túlra kerülésének, költői 
léthelyzetének tragikomikus pillanatait 
rögzíti és fejti ki. A költemény különleges-
sége, hogy lábjegyzetek tartoznak hozzá, 
amelyek utólagosan egészítik ki, s a költe-
mény felett eltelt időre utalnak.

Olvassatok, elemezzetek és értelmez-
zetek! Az igazi irodalom nagyon gazdag 
és nagyon szabad világ! Megéri vele 
foglalkozni!

Jó munkát!
Bence Erika

„Levelesládánkban” a héten két le-
velet találtam. Novák Matildka és Gellér 
Enikő jelentkezett Doroszlóról. Mindket-
ten W. M. Tackeray Hiúság vására című 
művének közölt részletében „merültek 
el”. Matildka leveléből nagyon keveset 
tudtam kiolvasni, mivel fénymásolat, 
ami nem nagyon sikeres. Ami viszon 
látható és olvasható, azt mutatja, hogy 
igencsak elgondolkozott Becky sorsáról, 
s igyekezett megérteni a lány magatar-
tását, viselkedését. Pinkerton kisasszony 
intézetét félelmetes és szomorú helynek 
találja, ami meghatározó jelentőségű 
Becky sorának alakulásában.

Gellér Enikő  is szépen elemzi a szö-
veget. Nagyon tetszik, hogy sikeresen 
állít fel szövegösszefüggéseket. Eszébe 
jutott Szabó Magda (1917) Abigél című 
regénye. „A regény főhőse olyan magá-
nyos, mint Becky, szintén nevelőinté-
zetben lakik és ki szeretne szabadulni” 
– írja.

További jó munkát és olvasást kívá-
nok! 

Gellér Enikőt a szerkesztőség 
könyvjutalomban részesíti.

b. e. 

Rakovszky Zsuzsa

A hullócsillag éve
(Részlet)
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képtelenségeket állít arról, hogyan lesznek 
a gyerekek. („Hülye vagy, értsd már meg, 
muszájt, hogy a te szüleid is azt csinálják, 
különben nem lennél!”) Egyszer fölényesen 
csevegve közölte, hogy a nővérének már 
„megvan a baja”, és most már lehet neki 
gyereke – Piroska értetlensége láttán a 
vérről magyarázott valamit, meg a holdról, 
úgyhogy Piroska, amikor legközelebb le-
nyúzta a térdét, a kibuggyanó vidám, piros 
nedvesség láttán még jobban megrémült, 
mint szokott, mert az a homályos félelme 
támadt, hogy most talán neki is gyereke 
lesz. Máskor zihálva, kipirultan állított be, 
és komor, fontoskodó arccal közölte, hogy 
a Papréten megkergette őt egy ember, aki 
azt akarta tőle. Ha az anyja meghallaná, 
miket beszél, biztosan örökre eltiltaná tőle, 
de a kis Éva az anyja jelenlétében mindig 
kifogástalanul udvarias, sőt, mindig az anyja 
pártját fogja, ha az megszidja valamiért, és 
felnőttes, fejcsóváló fontoskodással tör pál-
cát az ő, Piroska hibái fölött.

Ha viszont nincsenek szem előtt, akkor a 
kis Éva sokszor őt, a jó gyereket is magával 

rántja valamilyen veszedelmes kalandba. 
Például becsöngetnek az emeleten lakó 
kutyás öregasszonyhoz. Igazából csak a 
kis Éva csönget be, ő csak ott lapít a háta 
mögött. Ezt az öregasszonyt ki nem áll-
hatja, amióta egyszer rászólt: „Nem tudsz 
köszönni?” Az öregasszony hályogos, szür-
kés szeme ugyanolyan nézés nélküli, mint 
a szomszéd ház falán a faragott kőarcoké, 
a hangja is távoli, kellemetlen, fakó hang. 
„Nem tanítottak meg köszönni?” Piroska 
fuldoklik a tehetetlen dühtől, haragszik 
az öregasszonyra, de haragszik önmagára 
is, amiért gyáván, szótlanul eloldalgott, és 
nem kiabált gúnyos és szörnyű sértéseket 
az öregasszony után, vagy legalább any-
nyit, hogy „Maga nekem nem parancsol!”, 
ahogyan a kis Éva szokta. Bosszúból ő is 
ott sündörög a kis Éva nyomában, amikor 
az föllopózik az emeletre és tenyérrel, teljes 
erejéből nekidől a csengőnek. Amikor meg-
hallják bentről az öreg, görbe lábú tacskó 
tébolyult, vékony hangú acsarkodását (ezt 
a kutyát az öregasszony pórázon szokta 
sétáltatni, és ha hidegre fordul az idő, 

valami nevetséges, a hasán gombolódó ru-
hadarabba öltözteti), meg az öregasszony 
motoszkálását, csattogva lerohannak a 
lépcsőn, aztán tovább, le egészen a pince-
lejáratig, ahol az öregasszony már biztosan 
nem láthatja őket. Ilyenkor úgy érzi, ő is 
része az erősek, bátrak és diadalmasak szö-
vetségének, amely megbünteti a csúfakat, 
kellemetleneket és nevetségeseket, akik 
közé az öregasszony is tartozik. Amikor 
az anyjának diadalmasan elmeséli, hogy 
megbüntették a gonosz öregasszonyt, aki 
rászólt, az anyja arca megfagy, megjelenik 
rajta az üvegmaszk, amely nála a harangot 
és szomorúságot jelzi. „Ígérd meg, hogy 
nem csinálsz ilyet soha többet!” Szégyen-
kezve lehorgasztja a fejét, a padlót nézi, 
hogy az anyja ne lássa az ellenkezést a sze-
mében. Most már tudja, hogy a gyöngék, 
csúfak és nevetségesek oldalán a helye, 
de nem örül neki: szívesebben tartozna az 
erősek és diadalmasak közé. Hogy kerülje a 
kísértést, a következő néhány alkalommal 
némán, felhúzott orral, erényesen elvonul, 
amikor a kis Éva játszani hívja.

Harminckét éves lettem épp1

váratlan ért e költemény.

 Etye-

 Petyi!

Sajkacsontom is eltörött,

kövér vagyok és elgyötört

 örök

 török.

Miloš királyom elzavart,

most is hallom a harci zajt,

 az ám!

 Kazán-

füttő lehettem volna én,

csempész, alteregó s versbetét,

 árnyas

 s szárnyas

Weissbrunn városa lett otthonom,

hol káefték, béték és boltosok

 urak

 Furák

ők – s kufárok – énnekem,

ők taposnak elnyűtt testemen.

 Pazar 

 bazár.2

Fikcióvá ha változom,

legyen mindenki átkozott3

 foltos

 boltos.

Weissbrunn, 1995. szeptember 5.–1997. 
március 15.

1 Harminchét, stb. éves leszek épp.
2 Bezár.
3 Tisztelet a kevés Noé-bárkányi kivételnek.

Bozsik Péter

SZÜLETÉSNAPOMRA
és KAF-nak, kaff ogva
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Akit bosszantanak a kis nyilak a parancsikonok bal alsó sarkában, 

egy segédprogram és két percnyi munka árán könnyen megsza-
badulhat tőlük.

A TweakUI segédprogramban is kapunk egy kis segítséget a problé-
ma megoldásához, de az X-Setup másképpen közelíti meg a nyilak hasz-
nálatát. Míg a Microsoft programjában ezeket csak megváltoztatni vagy 
eltüntetni tudjuk, itt bizonyos fájltípusokat is kiválaszthatunk.

Legelőször is töltsük le és telepítsük az X-Setup-ot (zippelve itt talá-
lod meg egy régebbi, ingyenes, de kitűnően működő változatát:

http://www.mediafi re.com/?80chmvn5ev6) 
Keressük meg az Appearance -> Files&Folders -> Shortcut ágat, 

és kattintsunk a Shortcut Arrow pontra. Mivel ez egy rendszerszintű 
módosítás, ezért egy fi gyelmeztető üzenet ugrik elő. Ezt természetesen 
fogadjuk el, majd vizsgáljuk meg a narancssárga (jobb fölső) panelen 
lévő opciókat. Az LNK kiterjesztésű állományok a hagyományos pa-
rancsikonok, a PIF-ek a DOS-programokra mutató beállítások, míg 
az URL-hivatkozások az internetre repítenek bennünket. Ezek közül 

válasszuk ki azokat, amelyeket szeretnénk nyílmentesíteni és vegyük 
ki az előttük levő „pipákat”. A módosítások érvényesítéséhez újra kell 
indítanunk a gépet.

Régi motoros a fényképezőgépek pia-
cán a japán Olympus, mely egyébként 
egy kimondottan optikai cég, hiszen 

itt gyártják a legjobb mikroszkópokat és te-
leszkópokat, az ő készülékeikkel vannak tele 
a kutatóintézetek, laborok, csillagvizsgálók… 
Hajdanában a PEN F és PEN FT gépekkel hívta 
föl magára a világ fotósainak fi gyelmét, majd 
következett az OM sorozat sikertörténete: az 
OM-1, OM-2, OM-4 és ezek variációi. Már a 
hetvenes-nyolcvanas években kitűnt műszaki 
újításaival, az OM-2-ben jelent meg az akkor 
forradalmi újításnak számító (és a gép lehető-
ségeit messze a konkurencia gépei fölé emelő) 
fénymérési technika, melyben a fotócellák az 
első redőny mintázatáról, illetve az expozíció 
során magáról a fi lmről visszaverődő fényt 
mérték…

A digitális gépek megjelentekor is gyorsan 
alkalmazkodott az Olympus, hiszen akkor 
már nagy tapasztalata volt az amatőröknek 
szánt „bridge” gépekkel is, majd a híres „mjú” 
sorozat és sok más kitűnő amatőr gép után 

(a profi  piacról sajnos lemondott az Olympus) 
néhány héttel ezelőtt megjelent egy olyan 
gépe, amelyre ismét azt mondhatjuk: no, erre 
érdemes volt várni!

Az Olympus SP-550UZ valójában a „min-
dent egyben”, ill. „bridge” típusú gépek nagyon 
jól sikerült példánya. Fő jellemzője egy óriási 
teret lefedő Ultra Zoom objektív, mely a kisfi l-
mes szabványra vetítve a 28 miliméteres széles 
látószögtől az 504 miliméteres teleobjektívig 
terjed, vagyis a legnagyobb, ami ép ésszel fel-
fogható áron kapható. Komolyabb lencsék már 
csak a profi  tévékamerákon találhatók, ezek 
ára azonban a több tízezer eurós kategóriába 
sorolható.

A csodálatos optikához (mondtam már, 
hogy az Olympus elsősorban mindig is optikai 
világmárka volt?) 7,1 megapixeles érzékelő 
és 2,5 inches, 230 000 pixeles kereső, no meg 
Dual Image Stabilization, vagyis kétszereses 
bemozdulásgátló képstabilizátor társul, amire 
egy ilyen komoly teleobjektív esetében bizony 
valóban nagy szükség van.

A tesztek szerint a normál megvilágításnál 
készült képek kiemelkedő minőségűek, míg a 
zárt térben, gyönge fényviszonyokban (vaku 
nélkül vagy vakuval) készített képek alig átla-
gos minőségűek. Az SP-550UZ-vel makrózni 
is lehet. Normál makró üzemmódban kb. tíz 
centire, szuper makróra állítva viszont akár egy 
centire is ráközelíthetünk a fotózott virágra, 
bogárra, apróka motívumunkra.

Gyakorlati használhatósága kiváló, meg-
szerkesztői azoknak az igényes amatőröknek 
szánták, akik egy darabban szeretnék ma-
gukkal vinni a széles látószögű normál- és 
teleobjektívet, és nem akarnak egy táskányi 
felszerelést cipelni magukkal.

Az SP-550UZ-ben valóban minden benne 
van…

A parancsikon nyilaitól ments meg!

Közelíts a témára!

valóban nagy szükség van.
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Korzika a francia partoktól 180, míg az 
olasz szárazföldtől csak 80 km-re fekszik, 
Szardínia szomszédságában. Az alig 

kétszázezer lakosú szigeten évente kétmillió 
turista csodálja a máig is szinte érintetlen múl-
tat, az uralkodó megszállók emlékeit, a rideg, 
de lenyűgöző természetet, az őslakosság zárt, 
hagyománytisztelő életmódját.

Az itteni sziklás öblök ismertek voltak a 
hajósok előtt már az ókorban. Görög telepesek 
nevezték el a szigetet Korzikának, a „szépség 
szigetének”. Fekvése miatt a tengeri hadjáratok 
és a kalózkodás szempontjából fontos szerepe 
volt – zászlójában ma is arab kalózfej utal a di-
csőséges múltra. Uralta a szigetet számos nép, 
így az ókori görögök, Bizánc, a Római Birodalom, 
majd Pisa érseke, végül a négyszáz éves genovai 
uralom alól francia fennhatóság alá került Kor-
zika. Megtalálható itt az idegen jelenlét számos 
nyoma akár az építészetet, akár a művészeteket 
nézzük.

A sziget őslakossága eltér a mediterrán 
népektől, a századok során a szigorúan zárt kö-
zösség nem fogadta be az idegeneket, senkivel 
nem olvadtak össze. Még ma is él a leszámolás, a 
vendetta törvénye, a helybeliek a saját törvénye-
ik szerint élik életüket, nehezen befolyásolhatók, 
a közigazgatás számára állandó gondot jelentve. 
A sziget függetlenedési törekvései miatt jól lát-
ható jelei vannak a franciaellenességnek: nem 
jó ajánlólevél a francia felirat a trikón, könnyen 
céltáblának nézheti valaki a hegyekben... A 
letelepedő idegent még napjainkban sem 
fogadják be, alig van példa a kívülről jövővel 
kötött házasságra. A sziget lakossága azért a 
turizmust elfogadja, hiszen ez az egyik fő meg-
élhetési forrás. Jelentős a korábban elvándorolt, 
de magukat korzikainak vallók visszatelepülése, 
anyagi támogatása és részvétele a gazdaságban. 
Az idegenforgalomhoz kapcsolódó iparág saját 
kézben van, bár néhány nagy nemzetközi szál-
lodalánccal is találkozhatunk itt. A csak turista-
ként érkezők szíves fogadtatásban részesülnek, 
számos olyan dologgal találkozhatnak, ami 
meglepő és érdekes.

A történelmi múlt a magyarázata annak, 
hogy a falvak a hegyekben, sziklacsúcsokra épül-
tek, erődszerű, jól védhető falakkal körülvéve, 
ugyanakkor majd mindegyikhez tartozik egy 
tengerparti település kikötővel, ami szerkeze-
tileg független a falutól. A tengerparton őrtor-
nyok sorából fi gyelték a rossz szándékú idegen 
hajók megjelenését. Egy-egy család látta el ezt a 
feladatot, és a mulasztást szigorúan büntették, 
hiszen létfontosságú volt az időben történő 
riasztás. Ilyenkor a lakosság felköltözött a hegyi 
városrészbe, ami védelmet nyújtott a betolako-
dókkal szemben.

A sziget egyik fő vonzereje a természet 
viszonylagos érintetlensége, a nyugalom. 
Vadregényes tájak, számos, kétezer méternél 
magasabb hegy található itt, ugyanakkor a rossz 
utakon igencsak nehéz a közlekedés. Turisztikai 
szemmel nézve hálás fotótéma a több száz éves, 
szurdokokon és folyócskákon átívelő „Genovai 
híd”, bár jó néhány busz oldalát alakította már 
át az alig kétméteres szélességű híd kőkorlátja. 
A hegyoldalakba valószínűleg több utat még 
a Római Birodalom rabszolgái vájtak, de ma is 
ezek vezetnek át a szűk völgyek és szakadékok 
fölött. Napjainkban is a helyiek egyik fő közleke-
dési eszköze a hegyekben a szamár vagy a ló. Az 
autóval túrázó jól teszi, ha alaposan felkészül a 
kanyargós, szűk és rossz minőségű hegyi utakra 
– a közlekedés itt nem éppen kéjutazás. A hegye-
ket az alacsonyabb részeken szelídgesztenye- és 
paratölgyerdők borítják. Jelentős olívaligetekkel 
találkozhatunk. A hegyekben magasra növő 

korzikai feketefenyőből készült a vitorlások 
árbocfája. Érdekes, télen a fák teteje lefagy a 
bukószéltől, azt a látszatot keltve, hogy a fa 
kipusztulóban van.

Nem is gondolnánk, de a szigeten nem a 
hal a fő táplálék. Szabadon élnek itt a házi- és 
vaddisznók, aminek az eredménye a különböző 
félig szelíd, félig vadmalacok szín- és formavilá-
ga. A helyi ételek alapvető alkotórésze a szelíd-
gesztenye. Még a kenyérliszt is ebből van. Sőt, a 
feketének született malacokat különös gonddal 
kiválogatják és a legnagyobb szemű szelídgesz-
tenyével etetik, így a húsuk különleges ízű lesz. A 
húst feldolgozzák, többnyire szárítják, füstölik és 
a helyi gasztronómia egyik különlegességeként 
szolgál. A mediterrán kertek szinte minden gyü-
mölcse megterem Korzikán, így a reggeli teához 
elég kimenni az ablak alatt álló citromfához egy 
friss citromért, de terem itt narancs, szőlő, grá-
nátalma, barack is. A reggelihez igazi csemege 
a sűrű fenyőméz, a különlegesen ízesített kecs-
kesajtok és házilag készített lekvárok bőséges 
kínálata. Természetesen azért fontos a halászat 
is a helyiek számára, bőségesen fogyasztanak 
halat és mindenféle tengeri csemegét. Számos 
hangulatos étterem, kiskocsma segít a turisták-
nak a helyi specialitások végigkóstolásában, de 
persze az elegáns éttermek sem hiányoznak a 
palettáról.

Alighanem mindenki számára köztudott, 
hogy a sziget fővárosa Ajaccio, Napóleon császár 
szülőhelye. Emlékét a szülőházában berendezett 
múzeum és számos szobor őrzi. Érdemes meglá-
togatni az utcában levő templomot, ott tartották 
a gyermek Napóleont a keresztvíz alá. Szinte 
bármerre megyünk, minden település más és 
más látnivalóval lepi meg az embert. A parton 
sorakozó őrtornyok, a kis halászfalvak tenyérnyi 
öblei, a városokat körülvevő falak vagy erődök, 
a szűk sikátorok – mind-mind mások. Külön 
hangulatuk van a tenger fölé magasodó sziklák 
tetejére épített házaknak, szinte uralják az alat-
tuk hullámzó tengert. Alig néhány éve fedezték 
fel Filitosa határában a kőkorszakból származó 
faragott köveket, a menhireket, így napjainkban 
szinte minden arra járó megnézheti azokat.

Az utcákon sétálva senki ne lepődjön meg, 
ha szembejön néhány idegenlégiós katona – a 
sziget az egyik kiképzőbázisuk. A helyiek min-
den zárkózottságuk ellenére a vendégeket ud-
variasan, kedvesen fogadják, aki ide jön nyaralni, 
az készüljön fel a déli népek lassúbb tempójára: 
későn kell felkelni, ebéd után sziesztázni, és este 
sokáig élvezni az élet örömeit. A bőséges vacso-
ra után érdemes sétálgatni a szűk sikátorokban 
vagy a városi kikötő mentén a korzón bámész-
kodni, kerülgetve az árusokat.

Korzika egyik különlegessége a paratölgy, 
amelyből a legkülönfélébb használati és emlék-
tárgyak készülnek – a képeslaptól a táskáig, sőt 
még ruházati termékek is.

Korzika – sziget
a Földközi-tengeren
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A fényes, napsütéses idő általában jókedvre deríti 
az embert. Nem csoda hát, hogy a világon min-

denhol felragyognak az arcok, amikor az emberek 
meglátják a növényt, amely mindig a napot „nézi”: 
a napraforgót.

E növény levelei és a virágai fény hatására hely-
zetet változtatnak. A napraforgóban auxin található, 
egy olyan növényi hormon, amely a növekedést sza-
bályozza. Általában két méter magasak, de néhány 
óriási egyed akár kétszer ekkorára is megnőhet. Az 
erős szárat és a durva, zöld leveleket nagy, kerek 
virág koronázza, világossárga szirmokkal. A szirmok 
egy sötét tányér körül ülnek.  Ezekből lesznek a nap-
raforgó ehető magvai, amikor a rovarok beporozzák 
őket. Tányérjának átmérője öt cm-től ötven cm-es 
nagyságig terjedhet, és 100–8000 mag lehet benne. 
A napraforgó latin neve Helianthus Annuus. A leg-
többször a magja miatt termesztik, melyből kitűnő 
olajat sajtolnak. A napraforgómagokból készült liszt 
sütéshez használatos adalékanyag. Az olajat is sok 
mindenre fel lehet használni. Egy napraforgókkal 
teli mező a méhek paradicsoma. Egy 1 hektáros 
napraforgómezőről körülbelül 25–50 kiló mézet állí-
tanak elő a méhek. A megmaradt növényi részekből 
silótakarmányt vagy trágyát készítenek.

Becsüld meg te is e növényt, mert nagyon hasz-
nos!

Gondolkodtál-e már azon, hogy milyen folyadék a víz, és 
hogy milyen nagy jelentősége van az életünkben? Ha nem, 

akkor itt az ideje megtenned. Én segíteni fogok ebben.
A víz igen különleges folyadék. Néha felszárad, és egyszerű-

en eltűnik. Máskor pedig szinte a semmiből vízcseppek jelennek 
meg. Testsúlyunk háromnegyed részét víz alkotja. Közrejátszik 
az emésztésben és a táplálék felszívódásában, illetve táplálékot 
szállít a sejtekbe. Fontos szerepe van az ízületek és a vastagbél 
működésében, szabályozza a testhőmérsékletet. Mivel étvágy-
csökkentő hatása van, ha megfelelő mennyiségű vizet iszunk, 
akkor fogyhatunk is. A vízben nincsen kalória, zsír és koleszterin, 
és alacsony a nátriumtartalma. Ha valaki fogyni szeretne, és nem 
iszik elég vizet, a szervezet nem képes megfelelően átalakítani a 
zsírt. Naponta kb. két liter vizet veszítünk bőrünkön keresztül. Lé-
legzéssel fél liter folyadék hagyja el testünket. Ha nem pótoljuk, 
akkor száraz szájat és szemeket, izomfájdalmakat, fejfájást idéz 
elő. Egy egészséges embernek naponta 8–10 pohár vizet kell 
innia. Más folyadékok, mint pl. az üdítők, gyümölcs- és zöldség-
levek nem pótolják a vízszükségletet. Az igazság az, hogy a vizet, 
ezt az életadó kincset, semmi sem helyettesítheti.

Remélem, ezek után kedvet kaptál, hogy megigyál egy jó 
nagy pohár vizet. Egészségedre!

A capoeira a tánc, a rítus, a játék és 
a harcművészet keverékét jelen-

ti. Egyesek szerint ez tánc, mások pe-
dig azt állítják, hogy harcművészet. 
Valójában mind a kettő. A játékosok 
és a nézők körben állnak, a kör köze-
pén két férfi  áll egymással szemben, 
aztán táncolni kezdenek, de közben 
harcolnak. A zenét atabaque és 
berimbau (zenélő íj) ritmikus hangjá-
val adják elő. Ezek népi hangszerek.

Sokak szerint afrikai törzsektől 
származik, de ez nem így van. A 
capoeirát a rabszolgák találták ki. 
Nem volt szabad semmilyen harcmű-
vészetet tanulniuk, ezért hozták létre 
ezt a harcot. A főurak nem vették 
észre, hogy a rabszolgák valójában 
harcolnak, azt hitték, hogy csak tán-
colnak. Amikor 1888-ban megszűnt 
a rabszolgaság, a rabszolgák közül 
sokan nem találták helyüket a gaz-

dasági és társadalmi rendszerben, 
ezért bűnözőkké váltak. Ekkor kezd-
tek el használni botokat és késeket a 
capoeirában.

Miután a rabszolgák felszabadul-
tak, a capoeira majdnem teljesen 
megváltozott. Például a lábakat nem 
emelték egészen a fejre, hanem csak 
a törzsre, különböző ütésmozdulato-
kat találtak ki, megszűntek az akroba-
tikus mozdulatok és csak a harciasak 
maradtak meg. 

Az 1930-as években Manuel Dos 
Reis Machado Capoeira akadémiát 
nyitott, de titokban, mert még mindig 
be volt tiltva. 1937-ben Getulio Vargas 
az ország elnöke jóváhagyta, így a 
capoeirát brazil sporttá nyilvánították.

Ma már 2 500 000 brazil űzi ezt 
a sportot, melyet sok intézményben 
tanítanak. Ha van rá alkalmad, pró-
báld ki te is!

A kékeslila, apró virágú 
levendulát már az ókori 

görögök és rómaiak is nagy 
becsben tartották, szap-
panjaikat és fürdővizüket 
illatosították vele. A nők ettől 
remélték bőrük simaságának, 
rugalmasságának megőr-
zését. Manapság is a kertek 
„sztárjának” számít.

A levendulatövet nyáron 
is elültethetjük, ha kellő 
nedvességet tudunk bizto-
sítani számára kertünk leg-
melegebb és legnaposabb 
részében. A mésztartalmú, 
agyagos, tápanyagokban szegény talajt 
szereti. Igénytelen, jól tűri a szárazságot, 
és trágyáznunk sem kell. csak a metszőollót 
vegyük kézbe néha. Ha szegélynek ültetjük, 
akármikor formára igazíthatjuk. Egyébként 
ősszel vagy kora tavasszal vágjuk vissza 
körülbelül a kétharmadára. Ha cserépbe 

ültetjük, ajánlatos a növény 
méretének kétszeresét be-
fogadó edényt választani. 
Talajához keverjünk homokot, 
apró kavicsot, alulra pedig 
kavicsos réteg kerüljön.

A levendulát a modern 
gyógyászat sokféle célra 
használja. Kiválóan alkalmas 
légzőszervi panaszok enyhí-
tésére, hasmenés, köhögés, 
fejfájás csillapítására. Enyhíti 
a torokfájást és a mandula-
gyulladást. Elősegíti a kisebb 
sebek gyógyulását, mérsékeli 
a fáradtságot, és  erősíti az 

immunrendszert.
A levendula nemcsak a testnek, hanem 

a léleknek is enyhet ad. Ha meggyötörtnek 
és kimerültnek érezzük magunkat, cse-
pegtessünk egy kevés levendulaolajat a 
párologtatóba. Segít az ellazulásban és a 
testi-lelki harmónia helyreállításában.

Ezen a héten törökbecsei olvasóink írásai is szerepelnek a Tiniturmix oldalon. 
Örülünk, hogy jelentkeztek, hiszen tőlük régen érkezett levél. A témáik pedig 

ide illenek. Nagy Natália a vízről és a napraforgóról írt, Zséli István pedig egy 
táncnak, illetve harcművészetnek is számító brazil sportról küldött ismertetőt. 
Mindketten a Miloje Čiplić iskola hatodikos tanulói.

ültetjük, ajánlatos a növény 
méretének kétszeresét be-
fogadó edényt választani. 
Talajához keverjünk homokot, 
apró kavicsot, alulra pedig 
kavicsos réteg kerüljön.

gyógyászat sokféle célra 
használja. Kiválóan alkalmas 
légzőszervi panaszok enyhí-
tésére, hasmenés, köhögés, 
fejfájás csillapítására. Enyhíti 
a torokfájást és a mandula-
gyulladást. Elősegíti a kisebb 
sebek gyógyulását, mérsékeli 
a fáradtságot, és  erősíti az 

Capoeira

A napraforgó

Csodálatos levendula

A víz
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Riportalanyom neve Huszár Rozália. 1932. október 17-
én született Doroszlón. Hárman voltak testvérek, neki 

is három gyereke van. 1951-ben született az első lánya 
Ágnes, 10 évvel később a fi a Mátyás, 1966-ban pedig a 
második lánya, Anna. Már kilenc unokája van. Szeretett 
a ház körül tevékenykedni, de szívesen utazott is. Mindig 
ügyesen kötött, varrt és hímezett. Megbeszéltük, hogy  
riportom témája a kötés lesz, mert ezzel foglalkozott a 
legtöbbet.

– 8 éves koromban tanultam meg édesanyámtól kötni. 
Sok zoknit és pulóvert kötöttem. Még kiállításokra is jutott 
belőlük. A szüleim nagyon örültek a kézügyességemnek. 
Családom tagjait később pedig az unokáimat láttam el kö-
tött ruhadarabokkal. Ha valakinek ajándékoznom kellett 
valamit, a kötőtűk segítettek. 70 éves koromig rendszere-
sen kötöttem.

Sajti Tamara, 7. osztály
Petőfi  Sándor iskola, Doroszló

Egy tavaszi vasárnap meglátogattam Marika néniéket, szüle-
im barátait. A házuk előtt rengeteg tarka tulipán illatozott. 

Csöngetésemre Mária néni nyitott ajtót, és németes kiejtéssel 
válaszolt köszönésemre. Mária néni és Misi bácsi ugyanis több 
mint 30 éve Németországban élnek. 

– Gyere, Krisztinám, hadd pusziljalak körül! De nagyot nőttél, 
amióta nem láttalak! Hogy vagytok, hogy vannak a szüleid?

– Köszönöm, jól vagyunk mindannyian. Magyuk hogy van-
nak?

Bementünk a házba, ahol rengeteg doboz bámult ránk. 
– Hála istennek! jól vagyunk. Misi bácsi éppen a  fáradalmait 

piheni, én pedig el vagyok veszve a csomagok rendszerezésé-
ben.

– Mi van ezekben?
– Ruhák, lábbelik a rászorulók részére. 
– Mióta és miért tevékenykednek a humanitárius szolgálat-

nál?
– Hazautazásaink során láttunk sok nélkülözőt, mind az intéz-

ményekben, mind családokban. Megesett a szívünk rajtuk. Meg-
fogadtuk, ha nyugdíjasok leszünk, részt fogunk venni a huma-
nitárius szervezetek munkájában. Ennek már több mint 10 éve. 
Annak idején, amikor Mihály bácsival Németországba költöztünk 
munkát keresni, nagyon nehéz volt. Én egy aggok otthonában 
kaptam munkát mosónőként. Reggeltől késő estig dolgoztam. 
Nem tudtuk a nyelvet, elszakadtunk a rokonoktól, ismerősöktől. 
Ott nagyon lassan fogadtak be bennünket. Idővel gyermekeink 
születtek, akik boldogságot, örömöt hoztak életünkbe és a há-
zunk kezdett otthonunkká válni. 

– Kiken és mivel szoktak segíteni?
– Minden rászorulón. Rengeteg gyógyszert, ágyneműt osz-

tottunk szét kórházakban. Magyarországon egy egész gyermek-
otthont mi szereltünk fel. Tudod, Krisztina, ahhoz, hogy az ember 
fáradhatatlanul tudja végezni a munkáját, hitre és szeretetre van 
szüksége. Másként nem megy.

– Említette, hogy vannak gyermekeik. Őket is bevették a 
munkába?

– A lányom Nepálban alapított egy otthont árva gyermekek 
részére. Már száz kis lakója van. Amellett, hogy enni kapnak és 
fedél van a fejük felett, jó neveltetésben is részesülnek. 

– Ez is igen komoly és nemes feladat. Pénzbeli támogatást 
alkalmaznak-e?

– Egyszer nagyon visszaéltek az anyagi segítségünkkel, így az 
ilyenfajta támogatást megszüntettük. 

– Köszönöm, hogy megismertetett munkájukkal, de nem 
szeretném tovább zavarni, van elég csomag, ami szétválogatásra 
vár.

Ekkor az egyik dobozból Mária néni egy vadonatúj görkorit 
húzott elő.

– Ezt neked és a hugidnak hoztam. Remélem jó a mérete. 
– Nagyon-nagyon köszönöm, kedves „Grossmutter”! 
Nyakába ugrottam és arcára nyomtam három puszit. Hazafelé 

menet elgondolkoztam Marika néni és Mihály bácsi szeretet-
munkáján. Nagyon megragadott, ahogyan a nyugdíjas éveiket, 
pihenőéveiket mások megsegítésére áldozzák fel. 

Szécsényi Krisztina, 7. osztály
Cseh Károly iskola, Ada 

Örülnek, hogy segíthetnek

A kötőtűk mestere

A szorgalom jutalma

Számítógép
a tudósításokért

Ha valaki kézbe veszi a 2006/2007-es tanévben megjelent Jó 
Pajtásokat, és odalapoz a Mizujs oldalra, az láthatja, hogy az 

adai Cseh Károly iskola tudósítói messzemenően a legszorgalma-
sabb kis munkatársaink. Szinte nem múlt el hét anélkül, hogy ne 
érkezett volna tőlük vaskos boríték, tele hírekkel, valamint a Rügy-
fakadásnak szánt írásokkal.

Ezért nem volt kétséges, amikor felmerült a kérdés, mi legyen 
annak a használt, de jó állapotban lévő számítógépnek a sorsa, 
amit a Jó Pajtás barátainak köszönhetően valakinek odaajándé-
kozhatunk. Úgy gondoltuk, azok között a tudósítók között kell 
keresnünk az új tulajdonosát, akik a legtöbbet dolgoztak. Elő-
vettük hát az adai tudósítók névsorát, felírtuk a neveket egy-egy 
papírlapra és kisorsoltuk a nyertest. Ezennel be is jelentjük, hogy 
a szerencse

TÓTH KATA

hatodikos tanulónak kedvezett. Gratulálunk Katának! Azt kíván-
juk, hogy kitűnő íráskészségét továbbfejlesztve vegye jó hasznát a 
számítógépnek! Filmet sajnos nem nézhet rajta, de internetezhet 
vele, hallgathat zenét a segítségével, végezhet vele szövegszer-
kesztést. A nyereményt a tanév végéig kézbesítjük.  
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Értékelés
14 és 26 pont között
Te kiegyensúlyozott, higgadt személy 
hírében állsz. Az iskolában és a fel-
adataid végzésében sikeresnek vagy 
mondható.

27 és 42 pont között
Hajlamos vagy arra, hogy túlhajtsd 
magad. Ügyelj arra, nehogy túlságo-
san sok feladatot vállalj magadra, 
mert ezzel könnyen kedved veszíted a 
megkezdett feladatok befejezésére!

43 és 55 pont között
Tipikus példája vagy azoknak az 
embereknek, akik agyondolgozzák 
magukat. Feláldozod szabadidő-
det, hogy másoknak, mások helyett 
valamit elvégezz. Ez azért túlzás. 
Következő alkalommal gondold át, 
hogy ki helyett mit teszel.

1. Türelmetlen leszel, ha várnod kell valakire?

Soha ritkán gyakran állandóan

2. Versenyfutásban vagy az idővel?

Soha ritkán gyakran állandóan

3. Kijössz a sodrodból, ha félbeszakítanak?

Soha ritkán gyakran állandóan

4. Állandóan több vasat tartasz a tűzben?

Soha ritkán gyakran állandóan

5. Egyszerre mindig több dologgal foglalkozol?

Soha ritkán gyakran állandóan

6. Túl sokat vállalsz magadra egyszerre?

Soha ritkán gyakran állandóan

7. Nagyon fontos neked, hogy lásd munkád eredményét?

Soha ritkán gyakran állandóan

8. Nem találod a helyed, ha nem csinálsz valamit?

Soha ritkán gyakran állandóan

9. Jobban érdekel az eredmény, mint maga a tevékenység?

Soha ritkán gyakran állandóan

10. Elveszíted a béketűrésed, ha valami nem sikerül?

Soha ritkán gyakran állandóan

11. Akkor is a jövőbeli terveket kovácsolod, amikor éppen 
aktuális teendőid végzed?

 Soha ritkán gyakran állandóan

12. Mindig tökéletességre törekszel?

Soha ritkán gyakran állandóan

13. Előfordult már, hogy megfeledkeztél valamely barátod 
születésnapjáról?

Soha ritkán gyakran állandóan

14. Nagyon dühös vagy magadra, ha valamilyen hibát vétesz?

Soha, ritkán, gyakran, állandóan

Hogyan végzed a rád 
bízott feladatokat

PONTOZÁS

A SOHA – 1 pont,
a RITKÁN – 2 pont,

a GYAKRAN – 3 pont,
az ÁLLANDÓAN – 4 pont.
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„Kedves Bori Mária!
Én egy 13 éves lány vagyok, és nagyon bol-

dogtalan. Nem a szerelem miatt, ahogy azt 
gondolná. Az én problémám a testvérem. A 
bátyám, aki két évvel idősebb nálam, állan-
dóan üt, ver, lökdös. Szóltam már a szüleim-

nek, de a testvérem előttük mindent tagadott, 
utána meg még jobban piszkált. Persze elhitték 

neki, hogy ő hozzám sem ért! De ugyanakkor az 
anyukám sem tud kijönni vele, az apukám meg 

egész nap nincs idehaza, dolgozik. Én már nem tudom, mit csi-
náljak, hogy megakadályozzam, hogy ne bántson. Kérem, adjon 
tanácsot!

Alex”

Válasz:
Kedves Alex!
Nagyon rosszul érezheted magad, mert a tehetetlenség érzése és 
a biztonság hiánya állandó stresszes állapot. Az is az igazsághoz 
tartozik, hogy a szüleid ebben az esetben tehetetlenek, és ezért 
ignorálják a problémát. De azért téged is meg kell védeniük. A 
problémád megoldásában mégis ők a kulcsszemélyek. Még egy-
szer beszélgess a szüleiddel a problémádról, mondd el nekik, hogy 
mennyire félsz. Az édesapádnak feltétlenül kellene még egyszer 
beszélnie a bátyáddal az erőszakos viselkedéséről. Arról nem írtál 
nekünk, hogy ez mióta tart: már kicsi korotok óta így viselkedik 
veled, vagy nem olyan régóta kezdődött a bántalmazás. Ha újabb 
keletű az agresszív viselkedés, akkor neki is valamilyen problémája 
van önmagával vagy a környezetével. De nem ártana, ha orvoshoz 
is elmennének vele. Addig is, próbáld ki, hogy ne a megszokott 
módon reagálj a testvéred közeledésére. Ha eddig rögtön te is 
támadtál, amikor a közeledbe jött, most tegyél úgy, mintha ott sem 
lenne, vagy egyszerűen mondd neki: „Én is szeretlek téged!” Egy 
biztos, meg fog lepődni.

„Kedves Bizalmas sorok!
Én egy 13 éves lány vagyok. Őrülten tetszik 

egy fi ú, aki a nagyim szomszédságában 
lakik. Ő már nyolcadikos. Amióta megis-
merkedtünk (néhány éve), a családjaink 
viccelődnek velünk, mert akkor tetszet-
tem neki, én pedig észre sem vettem. Csak 
akkor találkozunk, amikor elmegyek a 

nagymamához, és akkor köszönünk egy-
másnak, és ennyi. Amikor megmutattam a 

legjobb barátnőmnek, azt mondta, hogy én 
csitri vagyok hozzá, és az életben nem fog rám 

nézni, mert kövér vagyok (160 cm magas és 60 kg). Kérlek, se-
gíts, mit tegyek ezzel a szerelemmel?!

Nyár”

Válasz:

Kedves Nyár!

Én úgy látom, hogy a te problémád nem is olyan nagy, mint aho-
gyan érzed. Tetszettél neki, ismeritek egymást, rendszeresen talál-
koztok. Nem marad más hátra, mint kihasználni a nyári szünidőt 
(már itt is van a küszöbön!), és boldogítani a nagyiékat. Addig is 

tudakold meg, mi a kedvenc étele, édessége. Főzzél, süssél, azu-
tán hívd meg kóstolóra. Az, hogy valamikor nagyon is tetszettél 
neki és ezt ki is mutatta, csak pozitív lökést adhat, hisz annak a 
jele, hogy van nála esélyed. A barátnőd meg nem is olyan jó ba-
rátnő! Mióta lett annak a szakértője, hogy ismeretlen személyeket 
egy pillantás alatt megismerjen és tudja, mit szeretnek és mit 
nem? Különben, amikor a leveledet olvastam, a barátnőd veled 
kapcsolatos véleményét így értelmeztem, ezt éreztem: …Te csitri 
vagy hozzá, és az életben nem fog rád nézni, mert kövér vagy! De 
bezzeg én! Nekem megvan minden esélyem! Szerinted nincs a 
barátnőd viselkedésében ez is benne?! Nem kell vakon hinni min-
dent, amit mond. És ne feledd, hogy a szépséget, kedvességet és 
hogy valakinek tetszünk-e vagy nem, nem a 160/60 számoktól és 
arányoktól függ. Nem ennek alapján élnek meg bennünket az 
emberek. Ezért, mindenféleképpen megér még egy próbálkozást 
a fi ú. Veszíteni nem fogsz! Ha sikerül, akkor boldog leszel. Ha nem 
sikerül, nem jön össze a dolog, akkor tisztán látod a helyzetedet. 
A „Mi lett volna, ha…” álmodozás helyett lezárhatod az ügyet, és 
tiszta szívvel indulhatsz az életünk nagy kalandjára, a minket ki-
egészítő párunk megtalálására.

„Kedves Bizalmas sorok!
Van egy osztálytársnőm, akit nem bírok kiáll-

ni, mert állandóan utánoz! Ha én elkezdek 
vásárolni egy lapot, akkor ő is rögtön veszi, 
ha én dzsesszbalettra járok, neki is be kell 
iratkozni, és ahelyett, hogy élvezném az 
órákat, az ő hülyeségeit kell hallgatnom. 
Matekon és az angolon, külön szól, hogy ő 

már kész! „Én már megcsináltam a felada-
tot!” Gyűlölöm, hogy állandóan ott van mel-

lettem. És ez, csak gyűlik bennem! Úgy érzem, 
nemsokára robbanok! Különben ezt a „barátnő-

met” mindenki utálja! Kérlek, segíts mit tegyek, hogy lerázzam?!
Tami 13”

Válasz:

Kedves Tami!

Bevallom, nagy problémád van, hisz minden mondatod tele van 
felgyülemlett érzelemmel. De általában mindig kettőn áll a vásár! 
Ezt szokták mondani. 
Gondolkodtál-e azon, benned mi van? Miért jelentkezik ilyen 
nagy mennyiségű harag és gyűlölet a barátnőd iránt? Ahelyett, 
hogy örülnél, hogy valaki hozzád szeretne hasonlítani, aki a 
közeledben szeretne lenni, aki ugyanazokat a dolgokat kedveli 
mint te, ugyanolyan az érdeklődési köre, te haragszol rá. Mások az 
énekesekre, színészekre néznek fel, neki te vagy az ideálja! Eléggé 
hízelgő dolog ez számodra! Jó lenne átgondolnod a viselkedése-
det a barátnőd iránt. Úgy látszik, azt hogy nem kedveled, nem 
mutattad ki neki, ő a viselkedésedből nem látta és érezte, hogy 
nem kedveled.  Ha ezt ő is tisztábban látja, meg fog változni a 
viselkedése is irántad.
Ha még nem mondtad neki, hogy nem szeretnél vele barátkozni, 
hogy hagyjon békén, akkor most itt az ideje! Remélem, ha már nem 
fogsz barátkozni vele, megszűnik a problémád is. 

Válaszol: Bori Mária pszichológus

Van egy osztálytársnőm, akit nem bírok kiáll-
ni, mert állandóan utánoz! Ha én elkezdek 

tot!” Gyűlölöm, hogy állandóan ott van mel-
lettem. És ez, csak gyűlik bennem! Úgy érzem, 

„Kedves Bori Mária!
Én egy 13 éves lány vagyok, és nagyon bol-

utána meg még jobban piszkált. Persze elhitték 
neki, hogy ő hozzám sem ért! De ugyanakkor az 

anyukám sem tud kijönni vele, az apukám meg 

Én egy 13 éves lány vagyok. Őrülten tetszik 
egy fi ú, aki a nagyim szomszédságában 

másnak, és ennyi. Amikor megmutattam a 
legjobb barátnőmnek, azt mondta, hogy én 



Jó
 P

aj
tá

s
26

Jó
 P

aj
tá

s
27

Mézes Gergely nevezetes ember volt a maga idejében Karcagon. 
Arról volt pedig nevezetes, hogy a sasok elvitték a sapkáját.

Sose vétett pedig a jámbor semmit se a sasoknak. Inkább jót 
kívánt nekik még rosszkedvében is. Mert valahányszor a szolnoki 
törökök bekopogtak Karcagra szép jó reggelt kívánni, mindig azt 
kiabálta utánuk Mézes Gergely:

– Hogy a sasok mondanák a szemeteknek: csecse bogyó!
Mivel azonban a sasok nem sok kárt tettek a törökben, Mézes 

Gergely másképp fogott ki rajtuk. Amije volt, pénzzé tette. Ötven 
aranyat kapott érte, s azt mindjárt belerejtette a süvege bélésébe.

– Nem szántok-vetek többet a töröknek, szomszéd – mondta 
nagy boldogan. – Inkább elmegyek a Mátrába szénégetőnek.

Meg is indult szegény feje, de még ki se ért a karcagi határból, 
mikor egy falka sas suhogott el a feje fölött.

„Nyilván törököt éreznek” – gondolta Mézes Gergely, s lehajolt 
egy mákfejért, amit valaki elejthetett az úton.

Abban a percben lecsapott rá valami bolond sas, s elvitte a süve-
gét. El ám, ami benne volt is: az aranyát is meg az eszét is szegény 
Gergelynek.

– Ejnye, ejnye – csóválta a fejét –, most már meg kell várnom, 
még visszahozzák ezek a bolond sasok a pénzemet.

Azzal visszaballagott Karcagra, s ki se ment belőle többé. Mikor 
az emberek azt kérdezték tőle, hogy mitévő lesz most már, azt 
mondta rá nagy komolyan:

– Újra gazdálkodásba kapok. Mákos gazda lesz belőlem ezután.
Árokparton, útszélen, gyepük mentén szórta el a talált mákot, s 

leste a termést szívszakadva. A száraz mákfejeket aztán tavaszig a 
tarisznyájában hordozta, s titkolódzva csörgette meg, ahol éjszakai 
szállást kapott. 

– Ebből nem eszik a török. Mind-mind elültetem. Mákos Mézes 
Gergely lesz ezután a nevem. 

Nem az lett, hanem Savanyú Mézes Gergely, így hívták ezentúl 
az istenadtát a karcagiak. Szánták is, nevették is, különösen nyaran-
ta, mikor a mákot aratta az árokparton. Lótott-futott szegény, s be 
nem tért volna sehová, akárhogy hívták egy kis meleg leveskére.

– Nem lehet, emberek – hadarta sebesen. – Sietni kell a mákkal, 
míg el nem jön érte a török.

Azt pedig igen kár volt emlegetni, mert csakugyan eljött. A város 
gulyásai rohantak a veszedelem hírével:

– Jön a szolnoki török, már a pora is látszik!
A karcagiak szokás szerint a templomba húzódtak. Aranyát, 

ezüstjét, drága holmiját odahurcolta mindenki, s ájtatos ének-
szóval várták, hogy teljesedjék az Úr akarata. Az énekszó csak 
akkor fagyott az ajkukra, mikor haragosan meg-
ütögették a bezárt templomajtót:

– Ohó, adjatok helyet 
az én vagyonom-
nak is! Én is kar-
cagi polgár 
vagyok.

Savanyú Mézes Gergely volt biz az. Hátán a drágasága: két ta-
risznya mák.

– Nézzétek, micsoda bő termés volt idén! – dicsekedett jobbra-
balra, s odatette a két tarisznyát az aranyos oltárra. Senki se törődött 
vele, mert most már csakugyan a török döngette az ajtót.

– Szép jó napot, karcagiak, kinyitjátok-e az ajtót, vagy lakatost 
hívassunk?

A karcagiak mindjárt megismerték a szaváról Kilicsárt, a szolnoki 
béget.

– Ezzel megalkudhatunk, ha kedviben érjük – mondta a főbíró.
A török éppen jó kedvében volt, mert a debreceniekkel is jó 

vásárt csinált. Három teve hozta onnan az aranyat, ezüstöt. A karca-
giakkal is hamar megvolt az egyezség. Ötszáz arany, száz tinó, száz 
paripa: ez az egész.

– Valami szép ráadást meg majd odabent keresünk a temp-
lomban – harsogta be Kilicsár. – De siessünk, hogy a kivilágítással 
vesződnünk ne kelljen.

A török urak felgyújtott házakkal szoktak világítani, a karcagiak 
tehát siettek az ajtónyitással. A martalócok betódultak a templom-
ba, s Kilicsárnak legelőször is a két tarisznyán akadt meg a szeme, 
ahogy ott feketéllettek az aranyos oltáron.

– Nini – tolta oda a nagy fejét –, hát ezekben mit tartogattok?
Savanyú Mézes Gergely lekapott az oltárról egy égő gyertyát, 

és odatartotta a mákos tarisznyához, hogy csak úgy csillogtak a 
mákszemek.

– Puskapor biz ez, hékám, s ha el nem kotródtok innen, úgy csa-
pom bele az égő gyertyát, hogy a hetedik határban se szedjük össze 
a kezünket-lábunkat.

A szeme tán még jobban tüzelt Mézes Gergelynek, mint a gyer-
tyája, s a bégnek reszketés állt minden ízébe.

– Ne bolondozz, ember! – rikoltotta ijedten, s vak rémületében 
úgy lódult ki a templomból, hogy meg se állt, míg a paripájára nem 
kapott. A katonái utána porzottak, s tán Szolnokig se mertek a há-
tuk mögé nézni.

Siettükben a három tevét is ott felejtették. A karcagiak abból 
kettőt hazaküldtek Debrecenbe, a harmadikat pedig terhestül 
odaítélték a mákos gazdának. Aki egyszerre Édes Mézes Gergellyé 
változott, s a főbíró mellett kapott helyet a tanácsban.

– De hiszen hivatalt is kell őkegyelmének adni, ha már az eszét 
megtalálta – mondták a karcagiak.

A karcagi mák pedig azóta is arról híres, hogy 
igen nagy ereje van neki, ha beleköltözködik a 
rétesbe. Olyan nagy az ereje, hogy addig föl nem 

bír kelni az ember az asztaltól, míg csak mákos 

Aki nem hiszi, próbálja meg.
Móra 

Ferenc

Illusztráció: 
Kállai Nagy 

Kriszta

A karcagi mák

– Jön a szolnoki török, már a pora is látszik!
A karcagiak szokás szerint a templomba húzódtak. Aranyát, 

ezüstjét, drága holmiját odahurcolta mindenki, s ájtatos ének-
szóval várták, hogy teljesedjék az Úr akarata. Az énekszó csak 
akkor fagyott az ajkukra, mikor haragosan meg-
ütögették a bezárt templomajtót:

– Ohó, adjatok helyet 
az én vagyonom-

megtalálta – mondták a karcagiak.
A karcagi mák pedig azóta is arról híres, hogy 

igen nagy ereje van neki, ha beleköltözködik a 
rétesbe. Olyan nagy az ereje, hogy addig föl nem 

bír kelni az ember az asztaltól, míg csak mákos 
rétest lát a tálban. 

Aki nem hiszi, próbálja meg.
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– A mai napon a repülés van soron 
– csicseregték, cserregték, vijjogták, ká-
rogták és hápogták a madarak. – Mi nem 
utánozzuk az embert. Nekünk megvannak 
a saját törvényeink. 

– Ez a mi számunk, a levegő urai mi 
vagyunk! – jelentették ki.

– Ezt azért ilyen határozottan nem 
állítanám – cincogott bele az általános 
hangzavarba a hosszfülű denevér – repül-
ni ugyanis mi is tudunk.

– Csak nem nevezed repülésnek azt a 
szánalmas bukdácsolást, amit ti műveltek 
a levegőben? – csivitelt a fecske.

– Az a vadásztechnikánkhoz tartozik, 
ugyanis radarkészülékünkkel így tudjuk 
a legeredményesebben betájolni a zsák-
mányt.

– Úgy vélem, különbséget kellene tenni 
az egyes számok között. Van siklórepülés, 
zuhanórepülés, vitorlázás...

– A siklórepülésbe mi is benevezünk 
– feszítette szét bőrredőjét a repülőmaki, 
amitől olyan szögletes lett az alakja, mint 
a papírsárkányé.

– Az őserdőben valóban a siklórepülés 
a legeredményesebb – toldotta meg a 
repülőgyík és a repülőbéka.

– Zuhanórepülésben viszont senki sem 
veheti fel velem a versenyt – düllesztette 
ki büszkén a mellét a vándorsólyom. – Én 
kizárólag a levegőben vadászom, és 350 
kilométeres sebességgel zuhanok a zsák-
mányomra.

– Az igazi repülés mégiscsak az, ame-
lyet szárnyának csapkodásával végez 
a madár – elegyedett a vitába fi nom 
hangocskáján a rubintorkú kolibri. – Én 
például 8 óra alatt átrepülöm a Mexikói-
öblöt, ami igazán szép teljesítmény egy 
ilyen picike madártól.

– Igen, de mennyi üzemanyag árán? 
– kelepelte a gólya. – Úgy tudom, indulás 
előtt testsúlyodnak felét kitevő zsírmeny-
nyiséget tartalékolsz a bőröd alatt, és ezt a 
tekintélyes „pocakot” utad végére teljesen 
ledolgozod. Ez nem gazdaságos. Okos ma-
dár takarékoskodik az erejével, az emel-
kedő meleg légoszlopokkal szállíttatja 
magát a magasba, hogy aztán kiterjesztett 
szárnyakkal nyugodtan vitorlázzék. 

Bitay Éva nyomán

Szólásmagyarázat

Egy füst alatt
Ez a szólás arra utal, hogy több dolgot egyszerre végzünk el. Eredete pedig azokra az 

időkre vezethető vissza, amikor az asszonyok még fa- és széntüzelésű tűzhelyeken 
főztek. Modern tűzgyújtó szerszámok hiányában sok bajjal járt a tűzgyújtás is, ezért 
érthető, hogy a régi idők parasztasszonyai iparkodtak többféle főznivalót lehetőleg egy 
füst alatt, egy bajjal, egy fáradsággal elvégezni. De jelentette a kifejezés azt is, hogy a 
közös házban lakó, közös konyhán dolgozó asszonyok egy füst alatt főztek, még ha nem 
is egyszerre, egy időben végezték a munkájukat, mivelhogy a főzés során keletkezett 
füst nem szállt ki percek alatt a konyhából.

Állatolimpia (5.)
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Skandináv rejtvény (22.)
A kora nyár többeknek azért a kedvenc évszaka, mert érik a sok-sok fi nom gyümölcs. 

Mai rejtvényünkben éppen ezért négy ízletes gyümölcs nevét kell megfejtenetek. 

Keresztrejtvény

Betűrejtvények
1
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2
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3
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Takács Ilona Június című versének két első sorát ol-
vashatod, ha megfejted a rejtvényt.

Vízszintes sorok: 1. A versidézet 1. része (folytatás a 
függőleges 9. sorban), 10. Horvátországi város, 11. Nem 
itt, 12. Kicsinyítő képző, 13. Duna betűi, 14. Állati fekhely, 
16. Háziszárnyas, 17. Learatott búzaföld, 19. Rangjelző, 20. 
A versidézet utolsó sora, 21. Messzire, 22. Lakoma (ék. f.), 24. 
Lator László, 25. Kétjegyű betű, 26. Eme, 27. Hamis, 29. For-
dítva viruló, 31. Japán, 32. Kocsi, autó, angolul, 34. 49 római 
számmal, 35. Kuncz Aladár, 37. Éjfélig.

Függőleges sorok: 2. Pattogó ütemű zenedarab (ék. 
f.), 3. Szélhámos, 4. Horvát olajfi nomító, 5. Zúgó, 6. A múlt 
idő jele, 7. Megváltozik, 8. Bárki, szerbül, 10. A versidézet 2. 
része (folytatás a vízszintes 34. sorban), 15. Patás állat, 17. 
Nagyobb edény, 18. Ribár Béla, 21. Erkölcs, 23. A rabság 
szimbóluma, 28. Kis házikó, 30. Női becenév, 33. A -ra párja.
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Keresztrejtvény
Méhes György, 
Leleplezem a 
családomat

Logikus négyzetek
A keresett szám 9. A 

titok nyitja a középen 
lévő 35, vagyis mind 

a nagyobb, mind 
a kisebb négyzet 

sarkaiban lévő számok 
összege ugyanis 

ennyi.

Betűrejtvények
1. évelő virág, 2. 

halászik, 3. szalámi, 4. 
megsokall

Kvízjáték
Ókér

Se eleje, se vége
Méhes György

Lóugrásban
1. gördeszka, 2. 

kerékpár

Szókiegészítő
József

A 20. skandináv 
rejtvény helyes 

megfejtése:
PÁLYAVÁLASZTÁS, 

MI LESZEL, HA NAGY 
LESZEL?

Könyvjutalmat kap 
Ali Nikoletta, 

Zentagunaras

A 21. szám megfejtései

Kicsi sarok

Kitöltőcske
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

CS
11

12

– Az én bácsikám mindig 
azt mondja, hogy a 
mai fi atalokat már nem 
érdekli a szív.
– És mi a te bácsikád?
– ...
A választ megtudod, ha 
megfejted a rejtvényt.

Meghatározások: 

1. Őrlőüzem, 
2. Jó étvágyú, 
3. Férfi név, 
4. Okos, 
5. Súrol, 
6. A tyúk párja, 
7. Tóninak is becézik, 
8. Világítóeszköz, 
9. Ország, 

10. Takaros, 
11. Doktor, 
12.  A rostánál kisebb 

háztartási eszköz.háztartási eszköz.

Berakós

T

R

J

ERZSI
LAJOS
TAMÁS
ÚJBÓL
ZSOLT

A fenti szavakat rakd 
be az üres rácsba úgy, 

hogy a kiemelt átlóban 
egy nyári időtöltés neve 

alakuljon ki!

Szókihúzó
S Ü N D I S Z N Ó

A B S Ő M V S N Ü

S É A Z A Z Z C R

C K A K A S R É G

A A O M I R V O E

K N Á D Ó E V S B

D R D K N K L A A

A A A E M Ó K U S

V I D R A Y T U K

Keresd meg az alábbi állatneveket az ábrában és húzd ki őket 
vízszintesen, balról jobbra, jobbról balra, lentről felfelé, fentről 

lefelé, valamint az átlók irányában. A kiemelt betűket összeolvasva 
még egy állatnevet kapsz.

BÉKA
BORZ

DENEVÉR
KAKAS

KUTYA
LÓ

MÓKUS
ŐZ

RÓKA
SÜNDISZNÓ

SZAMÁR
SZARVAS

ÜRGE
VADDISZNÓ
VADKACSA

VAKOND
VIDRA

Csigavonalban

A meghatározásokra adott válaszokat folyamatosan írd be 
mégpedig úgy, hogy az előző szó utolsó betűje a következő 
szó első betűje legyen.

Meghatározások: 1. Filmszínház, 2. Kosztolányi-vers, 3. Tarto-
zik, 4. Háztartási eszköz, 5. Az egyik kontinens, 6. Mondatrész, 7. 
Igen, angolul, 8. Madagaszkár is ez, 9. Sportoló, 10. Kis Zoltán, 11. 
Az igazgató teszi, 12. Finom sütemény, 13. Díszterem, 14. Belgrád 
hegye, 15. Állati fekhely, 16. A sav teszi. 

A kiemelt oszlopban egy kellemes szórakozás neve alakul 
ki. Mi ez?

8 7 6

1 12

15

11

2 16

9 13 14

10 5

3 4
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Pifu varázsfuvolája 
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Kos (III. 21.–IV. 20.)

Ez a hét a jó hangulat, a szerencsés esemé-
nyek és a bosszantó, esetleg egy kicsit rossz 
hírek jegyében telik. Röviden így lehetne jel-
lemezni ezt az időszakot. Sok és nehéz munka 
vár rád, sőt nemegyszer úgy érzed majd, hogy 
többet vállaltál, mint amire képes vagy. Tehet-
séged és magabiztosságod segít abban, hogy 
felülemelkedj a bonyolult problémákon. 

Bika (IV. 21.–V. 20.)

Most csakis önmagadban bízhatsz, magadra 
számíthatsz. Ne gondold, hogy ellenségek vesz-
nek körül, egyszerűen csak a megértés hiányzik 
egyesek részéről. Megint csak az történik, hogy 
a jó eredményekért kénytelen leszel áldoza-
tokat hozni. Ha közben nem legyőzni, hanem 
meggyőzni akarod a kétkedőket, könnyebben 
és jobban boldogulsz. 

Ikrek (V. 21.–VI. 21.)

Azt sem tudod, hol a fejed. Ha mindent a 
szívedre veszel és sokat bosszankodsz, akkor 
éppenséggel saját helyzetedet nehezíted. Most 
nagyon sok türelemre és nem utolsósorban 
némi önfegyelemre van szükséged. Nehogy 
azt gondold, hogy csak az a jó és tökéletes, 
amit te csinálsz! Ha engeded, hogy mások is 
segítsenek, meglátod, előbb a végére jársz a 
dolgoknak. 

Rák (VI. 22.–VII. 22.)

A barátság és a szerelem merőben más 
dolog. A szerelem általában a legkellemesebb 
meglepetéseket és egyben a legnagyobb 
csalódásokat is okozhatja. Kockáztatni mindig 
érdemes, de csak akkor veszítheted el a fejed, 
ha már biztos, hogy ezt megengedheted ma-
gadnak. Most igazán minden a személyes ho-
roszkópodon múlik, az dönti el, hogy jót vagy 
rosszat remélhetsz-e. 

Oroszlán (VII. 23.–VIII. 23.)

Nehéz feladatokat kell megoldanod. Aligha 
vagy képes úgy beosztani az idődet, hogy a 
suliban is helytállj és a szimpátiáddal is törődj. 
Ha sikerül legyőznöd az indulataidat, könnyen 
felülemelkedhetsz a megoldhatatlannak látszó 
problémákon. Jobb kerülni a vitákat, mint kétes 
értékű győzelmeket aratni. A segítség sürgős, a 
szemrehányásokkal viszont ráérsz.

Szűz (VIII. 24.–IX. 23.)

Amikor úgy érzed, hogy minden összeku-
szálódott és nincs jó megoldás, akkor a sors 
csodával határos módon közbelép és mindent 
elrendez. Sokkal több a lelki és fizikai erőd, mint 
gondolnád. Szellemi képességeid is az átlag 
fölé emelkednek, ezért aztán igazán nincs mitől 
tartanod. Bármibe bátran belevághatsz. 

Mérleg (IX. 24.–X. 23.)

Egyre határozottabbá, sőt az utóbbi időben 
egyre erélyesebbé válsz. Céltudatos viselkedésed 
meghozza a gyümölcsét. Végre rendet teremthetsz 
a szerelmi életedben is. Ezen a téren a harc nem lesz 
könnyű, de egészen biztos győzelemmel végződik. 
A remény nem hiábavaló, minden gond valóban 
csak pillanatnyi vagy átmeneti lehet. 

Skorpió (X. 24.–XI. 22.)

Megengedheted magadnak, hogy faltörő kos-
ként zúzzál szét minden akadályt és ellenállást. 
Barátaidban megbízhatsz, nem érdemes tehát visz-
szautasítani mások segítését és jó tanácsait. Sokat 
köszönhetsz az idősebb, netán a kimondottan öreg 
embereknek. Egyedül a rokonaiddal vagy közvetlen 
szomszédaiddal kell vigyáznod, velük szemben légy 
tartózkodó.

Nyilas (XI. 23.–XII. 21.)

Úgy érzed, hogy itt az ideje rendezni az adóssá-
gaidat. Elsősorban nem a pénzügyekre gondolok, 
hanem a korábban tett ígéretekre. A félbehagyott, 
el nem végzett munkákat is most kell befejezni. 
Mindehhez meglesz a kellő akaraterőd, sőt kellő lel-
kesedésben sem szenvedsz hiányt. A szerelemben 
szerencsés lehetsz.

Bak (XII. 22.–I. 20.)

Életerőd, tettvágyad szinte óriásinak mondható 
ezen a héten. Ha gondod volt az egészségeddel, 
most a biztos gyógyulásban reménykedhetsz, 
méghozzá nem is alaptalanul. Otthon akadhatnak 
problémák. A társaságban veszélybe kerülhet a 
pozíciód. Azt azonban tudnod kell, hogy szinte 
legyőzhetetlen vagy. 

Vízöntő (I. 21.–II. 19.)

Békeszerető vagy, így nagyon nehezen viseled 
el majd a konfliktusokat. A hét közepéig nem is 
érdemes, sőt egyáltalán nem is ajánlatos fontos 
döntéseket hozni. Utána már sokkal inkább bíz-
hatsz a szerencsében. Számíthatsz a jó barátokra, 
az ő tanácsaik vagy segítségük mindennél többet 
ér. Néha kísértést érzel, hogy ellenfeleiddel kímé-
letlenül szembeszállj. Ha így teszel, hibát követsz 
el, mert olyan ellenségeket szerezhetsz magadnak, 
akik idővel sokat árthatnak.

Halak (II. 20.–III. 20.)

Néha reménytelennek érzed a helyzetet és akkor 
sem mersz kockáztatni, ha biztosnak látszik a siker. 
Semmit sem szabad elhamarkodnod, de bátran és 
határozottan kell cselekedned. Egy rossz hír, egy 
szomorú esemény elterelheti a figyelmedet a fontos 
dolgokról. Jól teszed, ha most nem az érzelmeidre 
hallgatsz, hanem inkább a józan ész szavát követed. 
Egyébként is tapasztalnod kell, hogy minden rossz-
ban van valami jó. 
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Hajnövesztő

A kopasz férfi  bemegy a gyógynövény-
boltba:

– Állítólag az önöknél kapható hajnö-
vesztő csodákat művel. Én is kipróbálnám.

– Bölcs döntés – feleli az eladó. – Kicsi 
vagy nagy üveggel adhatok az úrnak?

– Kis üveggel kérek. Nem szeretnék túl 
gyakran fodrászhoz járni.

Csibevész

Két skót paraszt találkozik a kocsmában. 
Az egyik igen fancsali ábrázattal támasztja 
a pultot.

– Miért vagy olyan szomorú, komám? 
– kérdi tőle a másik.

– Ne is kérdezd! Az a béna, kehes csir-
kém csak tizenöt kiscsibét keltett ki, és 
amilyen peches vagyok, tizennégy híján 
mind elpusztult.

Skót nászút

Velencében egy angol kereskedő talál-
kozik egykori skót iskolatársával.

– Mi szél hozott ide? – kíváncsiskodik.
– Nászúton vagyok – mondja a skót.
– És hol van a feleséged?
– Ő Skóciában maradt, mert már látta 

Velencét.

Könnyű fogás

– Pincér, nem tudna valami könnyű ételt 
hozni?

– Mit szólna, uram, egy tizenöt dekás 
hússzelethez? Az nálunk csupán nyolc 
deka.

Titok

– Vádlott, maga eladott a gyanútlan 
szomszédjának egy gépkocsit, amelyben 
nincs is motor!

– Psssszt, bíró úr! Én is így vettem, és 
nekem sem szólt senki – védekezik a delik-
vens. – Vagyis ez titok!

Állatorvosnál

Elmegy a nyuszi a dokihoz. A két fülében 
egy-egy meggy, az orrában ribizli, fején pe-
dig egy fél görögdinnye.

– Mondja, doki, mi bajom lehet? – kér-
dezi.

– Megmondom. Maga nagyon helytele-
nül táplálkozik.

Kínálat

A húsboltban csörög a telefon.
– Jó napot kívánok! – köszön a hívó. 

– Pulykamelle van?
– Igen – válaszolja készségesen a hen-

tes.
– És marhalába?
– Az is.
– Na és sertésfeje?
– Igen.
– Na, akkor elég mókásan nézhet ki!

Laikus

– Hány éves ez a gyönyörű bika? – kér-
dezi a turista farmertől.

– Hat.
– És miről lehet ezt megállapítani?
– A szarváról.
– De hiszen ennek az állatnak csak két 

szarva van!

Spórolós utasok
A medve és a nyuszi felszáll a buszra, 

de csak egyetlen jegyet kezelnek. Néhány 
perccel később megjelenik az ellenőr. A 
medve a zsebébe dugja a nyuszit, és át-
nyújtja a jegyet a karszalagos férfi nak. Ám 
az nem éri be ennyivel.

– Megkérdezhetem, mi van a zsebében? 
– vonja kérdőre a mackót.

A bundás jószág erre hatalmasat csap a 
zsebére, majd előhúzza a lapos tapsifülest:

– Ó, ez csak a barátom fényképe!

Hozott anyag
Egy pasas a bal kezében virslivel, mus-

tárral, a jobbjában pedig egy korsó sörrel 
lép fel az autóbuszra.

– Hé! – szól rá a vezető. – Ez nem étke-
zőkocsi!

– Tudom, azért hoztam magammal 
kaját.

Átverés

Nyuszika bemegy a cukrászdába:
– Van bogaras fagyi?
– Nincs – feleli a cukrász.
Másnap megint bemegy nyuszika a 

cukrászdába:
– Van bogaras fagyi?
– Nincs.
Harmadnap megint:
– Van bogaras fagyi?
– Nincs, nyuszika, de ígérem, lesz, ha 

ennyire akarod.
Negyednap:
– Van bogaras fagyi?
– Van.
– Igen? Hát én egészségügyi felügyelő 

vagyok...
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– Ennyire elkényeztetted a macskát, hogy te fogod helyette az 
egeret?

– Nagyon szép a bizonyítványod, Zolika, remélem 
nem vásároltad?
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Szeretni kell!

Két barackvirág ül az ágon, nézik egy-
mást. Az egyik megkérdezi a másiktól:

– Drágám, szeretsz?
Mire a másik:
– Igen. És te is engem?
Az első:
– Igen, én is téged. Hívjunk egy méhecskét?

Zeneszerzők

– Lépjenek ki, akik szeretik a zenét! – üvölt 
az őrmester a felsorakozott katonáknak.

Öten kilépnek a sorból.
– Mit kell énekelni? – kérdi az egyik.
– Semmit. Átviszik a tiszti klubba a 

zongorát.

Kezdő taxis

A kezdő, folyton balesetet okozó taxist 
ugratják a barátai:

– Te is olyan vagy, mint ma reggel a 
templom toronyórája.

– Miért?
– Az is elütötte már a nyolcat.

Toalett

A színésznő vacsorát ad. Ám a vendégek 
idő előtt érkeznek meg, és a művésznő 
még nem készült el a toalettjével.

– Hát hol a mama? – kérdi egy hölgy a 
színésznő ötéves kislányától.

– Fent a szobájában – feleli a kislány –, 
most írja a szemöldökét.

Tapéta

– Miért  szedi le a skót a lakása faláról a 
tapétát?

– Mert költözni készül.

Diagnózis

Kovács nagyon ideges, elmegy az ideg-
orvoshoz. Elkíséri a felesége is. Az orvos 
megvizsgálja Kovácsot, aztán azt mondja 
neki:

– Önnek valami krónikus gátlása van, 
amely minden életörömétől megfosztja.

– Pszt! – szól rá Kovács. – Kint ül a váró-
szobában.

Jövedelmi viszonyok

Pistike meséli az óvodában az óvó né-
ninek:

– Képzeld, az én apukám havonta száz-
ezer dinárt keres!

– Nahát, az majdnem háromszor annyi, 
mint az én fi zetésem – mondja az óvó néni.

– Jó-jó, de ő azért a pénzért dolgozik is, 
te meg  csak itt játszol velünk egész nap!

Hibátlan felszolgálás

– Jean, maga tökéletes inas! Már har-
minc éve minden este hatkor felhozza a 
teámat az emeleti szobámba, és soha egy 
cseppet sem löttyint ki. Árulja el, hogyan 
csinálja?

– Ó, uram, nagyon egyszerűen. A lépcső 
alján felszívom a pofazacskómba a teát, 
majd amikor az emeletre érek, óvatosan 
visszaköpöm.

Mázli

Pistike  rohan az apjához a bizonyítvá-
nyával:

– Apu, nagy mázlid van, jövőre nem kell 
új tankönyveket venned nekem.

Csak precízen

Tanító néni kérdezi földrajzórán:
– Mi a sziget?
Diák:
– Az egy olyan földdarab, amelyet min-

den oldalról víz vesz körül, egyik oldala 
kivételével.

– Melyik az az oldala?
– Hát a teteje!

Hiúság

Szociológiaórán a professzor kérdése-
ket tesz fel, és a hallgatóknak írásban kell 
válaszolniuk.

– Következő a kérdés – mondja a tanár. 
– Mit szeretne, milyennek lássák a másik 
nem képviselői?

Erre egy lány odafordul a szomszédjához:
– Hogy kell írni azt, hogy intellektuális?

Jó tanács

– Doktor úr, mit csináljak? – kérdezi két-
ségbeesve a férfi  a telefonban. – A gyerek 
éppen most nyelt le egy egeret.

– Azonnal megyek – hangzik a meg-
nyugtató válasz –, de addig sem ártana egy 
darabka szalonnát tartani a szája elé.

Idomítás

Egy kutató egereket tanít be arra, hogy 
ha megnyomnak egy csengőt, akkor enni-
valót kapnak. Egy hét után megszólal az 
egyik egér:

– Sikerült végre ránevelni ezt az alakot, 
hogy ha megnyomom a csengőt , dobjon 
be egy sajtot.

– Ide ugorjatok, ez fi nomabb, mint gondolnátok!– Ha az osztályfőnök az, ne hidd el egy szavát se!
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tájékoztatási, valamint 
kisebbségi titkársága

A Jó Pajtás megjelenését támogatta:

Magyar
Nemzeti

Tanács

M
ájus 26-án, szombaton este az idei Csengő szó dalosver-
seny ünnepi döntőjén gyermek- és táncdaloktól, valamint 
más énekszámoktól visszhangzott az Újvidéki Színház. A 

nagyterem színpadán derűs hangulatban és magabiztosan álltak 
mikrofon elé a vajdasági elődöntőkről továbbjutott kis énekesek. 
A dal szárnyán csendült fel többek között: az Örömünnep, Méz, 
méz, Kicsi vagyok én, Szivárványon túl, Titkos üzenet, Bulira fel! 
Hajnal, Gyöngyhajú lány, Boldog születésnapot!, Homokvár, Gyere 
és álmodj! Most élsz...

A szakzsűri minősítése szerint a díjazottak, akik emlékserleget 
vagy -érmet kaptak, a következők: az óvodások mezőnyéből: 1. Ki-
rály Ibolya, 2. Vladimir Vukašinović (mindketten újvidékiek); az 1–2. 
osztályos tanulók versenykategóriájából: 1. Miloszávlyevity Teodó-
ra, 2. Mozetity Adrián és Balog Dóra (Újvidékről); a 3–5. osztályos di-

ákcsoportból: 1. a bácsgyulafalvi (telecskai) Borsos Dóra, aki az idei 
énekvetélkedő győztese is, 2. Csicsevszki Jovan és Hoff man Emese 
(Újvidékről), valamint Óvári Dániel (Temerinből); a 6–8. osztályosok 
legjobbjai: 1. az újvidéki Takács Leontina, a 2. a temerini Uracs Krisz-
tina. Minden résztvevőnek jutott oklevél és virág. Mindannyiuknak 
Tóth Katalin, a szervező gratulált.

A vetélkedő gyerekek, diákok legszebb jutalma volt a szárnya-
ló énekszó és az együttlét élménye a színpadon. Ők és látogató 
társaik a sikeres rendezvényt ezúttal köszönik meg az újvidéki 
Szórakaténusz Bábegyesület és Alkotóműhely civil szervezetnek. 
Remélik, hogy a következő évben is élvezhetik a Csengő szó dal-
fesztivált.

B. I.
Fotó: Tóth Katalin

Tehetséges óvodás és diákénekesek 
mutatkoztak be a magyar énekszó újvidéki 

örömünnepén


