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Jó Pajtás

Nem mindenkinek telik egy sebességváltós
bicajra...

Figyelem, ez a levél csak fiúknak íródott. Lányoknak elolvasni tilos!
Van itt az osztályban egy jóképű fiú, a
Maxi, aki nagyon ismeri a lánylélek romantikus zugait. Ő árulta el nekünk a minap,
milyen bókokkal lehet közelebb jutni egy lány
szívéhez.
Böngészd át, hátha hasznodra válik!
Előbb azonban nézzük a fontosabb szabályokat:
1.
Van egy olyan mondás, hogy a lányok „a
fülükkel látnak”. Miért?
A fiúk többsége erősen vizuális alkatú,
azaz a gyengédebb nem szépségei veszik le
legkönnyebben a lábáról. A lányokat ellenben
egy-egy jól elhelyezett bókkal lehet megpuhítani vagy a mennyekbe repíteni. Vagyis, ha
mi, fiúk, jó pontokat akarunk szerezni, nincs
nehéz dolgunk, bizony-bizony hízelegnünk
kell egy kicsit.
2.
Nincs az a mennyiségű bók, amit a lányok
ne hallgatnának szívesen. Főleg, ha látják,
szívből jön.
S most következzen néhány tuti tipp
– Maxi ez irányú tapasztalatai szerint –, amelyeknek Ő egészen biztos, hogy örülni fog.
„Milyen volt a napod?”
Lám, milyen egyszerűen kifejezhetjük,
hogy érdekel bennünket az a világ, amit nem
velünk a suliban tölt. Legalább ennyire fontos
annak kimutatása, hogy nyitottak vagyunk
gondjainak, problémainak meghallgatására.
Arra viszont készüljünk fel, hogy jó eséllyel
hosszabb történetet kapunk a vártnál... Hallgassuk türelmesen!
„Hú, de jól nézek ki!”
Nincs olyan lány, akinek ez nem hízelgő.

A hét vicce

„Mit érzel?”
Jólesik nekik, ha megkérdezzük, hogyan is
éreznek ezzel vagy azzal a témával kapcsolatban, lehet az egy film, egy barát, egy jó vagy
rossz osztályzat.
„Csinosabb vagy, mint a barátnőid.”
Ez biztos be fog jönni! Ráadásul újfent
elkönyveli, hogy jó ízlésünk van.
„Okos vagy!”
Ezzel azt mutatod ki, hogy nemcsak a
külleme a vonzó számodra.
„Te vagy a legjobb barátom.”
Ez olyan kijelentés, amely nem kevesebbet
sugall, minthogy a fiúk számára nagyon sokat
jelentő fiúbarátság elé helyezi a lányt.
Maxi, többször láttuk és hallottuk már a
nagyszünetben, a kisujjából még vagy két tucatnyi olyan bókot tud kirázni, amitől minden
lányszív elpuhul.
De ezekről majd máskor...
Sok szerencsét!
Gabi

Apuka kérdezi a fiától:
– Fiam! Mit dugdosod azt a bizonyítványt?
Elveszi a gyerektől, és hangosan olvasni
kezdi:
„A tanuló ma apró papírdarabkákkal szórta
tele az osztályt, egy békát eresztett el a padlón,
és egy rajzszegett tett az előtte ülő Markovics
feneke alá.”
– Ezért most büntetést kapsz, büdös kölök!
– kiált mérgében az apa.
– De apa, ezt a bizonyítványt a padláson
találtam egy dobozban.
Erre az apuka felkiált:
– Ki engedte meg, hogy a dolgaim közt
turkálj?!

Te is szeretnél egy ilyen szőrgombócot?
Lapozz a 10. oldalra!

Bakos Bettina

Bogáromi Erik

Dragin Dijana

Prokop Adrien

Sziráki Réka

Tóth Kata

fiúk kizárva sorozat tetszik, már a 10.
részét olvasom. Mivel mi mindannyian
osztálytársak vagyunk, én is hasonló
fogalmazásokat írok. S ki ne örülne, ha
megjelenik egy-egy írása a lapban.
– Én is átolvasom a Jó Pajtást – kapcsolódik a beszélgetésbe Dóra –, s ha
megjelenik az írásom, fénymásoljuk,
kitűzzük a faliújságra. Nekem is a házi
olvasmányokkal kapcsolatos fogalmazások tetszenek.
– Mikor megkapjuk a Jó Pajtást
– magyarázza Erik –, az az első, hogy
átnézzem, adai írás van-e benne. Nagy
az öröm, ha megjelenik, otthon anyu
Máriás Valéria
Gajdos Dóra
is elolvassa. Tetszik A Pál utcai fiúk házi
olvasmány, s a legutóbb Boka és Áts
Gábor Nyelvművelő Napokra Segítőtársam, az
internet címmel írtam, s a hittanon is vannak jó Feri beszélgetését írtam le. Magam is szeretek
témák: Szent Erzsébet lelkülete a mindennapja- képzeletbeli eseményekről írni. A Tanyaszínház
inkban. Fogalmazásaimat az Adai Rádióban is előadását is megnéztem a nyáron.
– Tetszett nagyon A Pál utcai fiúk – dicsekföl szoktam olvasni.
szik
Adrien –, meg a fogalmazásomra is ötöst
– A tanárnőnk sok fogalmazást írat velünk
– veszi át a szót Dijana –, hogy fejlődjön az kaptam. A tanárnő elmagyarázza, hogyan kell
íráskészségünk. Évente nyolc fogalmazást írunk megírni, s nekem nem kell azon gondolkoznom,
a házi füzetbe, meg négy dolgozatot. A legsike- mit is írjak.
Réka kis költő. Most is jelent meg egy verse,
resebbeket mind átírjuk, s a tanárnő elküldi a
a
Tarka
macska.
szerkesztőségbe. Én is szeretek a számítógépen
– Igen, szeretek verseket írni – mondja Réka
írni. Jól sikerülnek nekem is a házi olvasmánnyal
kapcsolatos fogalmazásaim, meg a kirándulás –, olyan is van, amelyet még nem küldtem el. A
alkalmával átélt élményeim is szeretem papírra nyáron Soltvadkerten voltam, ott is költöttem
néhányat, majd elküldöm.
vetni.
Koncz Erzsébet
– Az valóban igaz, hogy aki sokat olvas,
gyarapodik a szókincse – teszi hozzá Bettina –, A

Jó Pajtás

Jó Pajtás szeptemberi első számában
olvastam a hírt, hogy az elmúlt tanévben 44 iskolából összesen 1128 vers,
fogalmazás érkezett a Rügyfakadás rovatba. A
legtöbbet Adáról küldték, mégpedig 184-et.
A Cseh Károly iskola dísztermében beszélgetünk. A magyartanárnőn, Máriás Valérián kívül
a legszorgalmasabb diákok is eljöttek. Itt van
a hetedikes: Tóth Kata, Dragin Dijana, Bakos
Bettina, Gajdos Dóra, Bogáromi Erik, Prokop
Adrien, és a hatodikos Sziráki Réka.
Nehogy azt higgyétek, hogy csak ők a legszorgalmasabbak! A tanárnő elmondása szerint
az osztályában a 24 tanuló közül 18 kistudósító,
s ők nemcsak tudósítják a Jó Pajtást, hanem a
legjobb fogalmazásaikat is elküldik. Meg 15en vásárolják is kedvenc lapunkat. A tanárnő
elmondja, hogyan sikerült megszervezni, hogy
ilyen sokan küldjék az írásokat.
– Már ötödikben az első órán fölhívom a diákjaim figyelmét a Jó Pajtásra. Kiemelem a Mizujs
és a Rügyfakadás rovatot. Bemutatom a magyar
szaktanterem falán díszelgő rengeteg faliújságot, melyekre évek óta kitűzzük a megjelent
fogalmazásokat, tudósításokat. Nálunk nagyon
nagy dolog kisriporteri igazolványt kapni. Ezeket
is kinagyítjuk, s kitűzzük, hadd lássa mindenki!
Ez ösztönzőleg hat. A fogalmazásokat én továbbítom. Nemcsak az én diákjaim írnak, hanem a
kolléganők, Dobrotka Mária és Bíró Erzsébet
tanítványainak a fogalmazásai is eljutnak
a Jó Pajtás szerkesztőségébe. A jól sikerült
írásokat, verseket mind elküldöm. Ajánlom, hogy más iskolákban is szervezzék
meg a fogalmazások elküldését, mert
nemcsak most örülnek a gyerekek a
megjelent írásnak, hanem majd később,
mikor már idősebbek lesznek, s előveszik
a szekrény mélyéről, milyen nagy öröm,
emlék lesz. Örülhetünk, hogy ápolhatjuk
anyanyelvünket!
S örülnek is. Tóth Kata is örülhet,
ugyanis a Jó Pajtás szerkesztősége tavaly
neki ajándékozta a számítógépet. Hogy
mi mindenre használja? Erről is mesél.
– Igen, a legtöbb fogalmazást beküldő
tanulók között sorsolták ki a számítógépet, és
nekem kedvezett a szerencse. Fogalmazásokat
szoktam rajta írni, meg egyszer a kisöcsém játéka nem akart beindulni apa gépén, az enyémen
sikerült. Különben az oszi, a magyartanárnő
ösztökél bennünket, hogy minél többet írjunk.
Nagyon elfoglalt vagyok, zeneiskolába járok,
év közben a házi olvasmányokat elolvasom,
de másra nemigen jut időm. Nyáron szoktam
olvasni, és olvasónaplót is vezetek. Szeretem
az elképzelt dolgokról szóló fogalmazásokat,
amelyeket egy-egy házi olvasmány elolvasása
után kapunk házi feladatul. Például a Nemo
kapitány olvasása után arról kellett írni, hogyan
találjuk föl magunkat egy lakatlan szigeten. Pályázatokon is részt veszek. Legutóbb a Szarvas
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A

Ismét az adaiak vitték el
a pálmát és a számítógépet!

Őszi vonulás

Kanalas gém

Csíz

A

mikor a rét felett lustán úszkáló páraés ködfoszlányok lassan foszlanak, és a
langyos szeptember végi napsugarak
végigcirógatják a harmattól nedves fűszálakat,
gyémántok módjára kezdenek sziporkázni a kövér vízcseppek. Napsütötte kora őszi reggeleken
látni igazán, mennyi pókháló feszül a fűszálak
között. A finom szálakon ezer és ezer vízcsepp
kapaszkodik, ezüstösen csillog a domboldal és
a legelő. Minden alkalommal újra megcsodálom
a vaskos sárga potrohán feketén mintázott darázspókot, amint mozdulatlanul várja, hogy egy
légy vagy szúnyog a hálójába kerüljön.
A kora ősznek is megvannak a szépségei. Ezt
érzem, amikor víztől csillogó gumicsizmában
járom az Alföldet, vagy a tavak és folyók környékén igyekszem meglesni valamit a természet
soha meg nem unható apróbb-nagyobb csodái
közül.
A poros dűlőút mentén rózsaszínbe öltözött
a kecskerágó, lusta herelegyek és tarka szárnyú
bogáncslepkék sétálnak az aszatok lila virágain,
felettük pedig laza csapatban villás farkú füsti
fecskék suhannak dél felé. A galagonya csúcsán
a busa fejű fiatal tövisszúró gébics utánuk néz,
de még marad. Szeme fürkészve kutatja a kissé
már sárguló fűszálakat, és amikor sáska mozdul
meg közöttük, nyomban ráereszkedik. A hegyén
kissé kampós, a ragadozókéra emlékeztető csőrébe kapja kapálódzó áldozatát, visszaszáll vele
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Darázspók

a bokorra, és egyik lábával ügyesen leszorítva
tépdesni kezdi. Ma még a hazai sáskákból lakik
jól, de lehet, hogy holnap már valahol délen
keres magának zsákmányt. A tövisszúró gébics
a telet Afrika középső tájain tölti. Vonulása már
augusztusban megkezdődik, de először csak az
öreg madarak, főleg a hímek indulnak dél felé.
A szeptember végén és októberben megfigyelt
példányok majd mindig az év fiataljai.
Előfordul, hogy októberben a csízek óriási
csapatai érkeznek Közép-Európába. Meglepik
az égereseket, nyíreseket, de megtalálják a parkokban és kertekben álló magányos nyírfákat is.
Az út menti katángokon is gyakran látom őket
keresgélni. Mindig elcsodálkoztam azon, milyen
jó füle van az ilyen apró madárnak. Amikor vagy
ötven évvel ezelőtt még hívómadarak segítségével, tarlóhálóval fogtam és gyűrűztem a vonuló
pintyféléket, mindig ők voltak azok, akik közelgő
fajtársaik hangjait először meghallották. Magam
csak hangos hívásukra figyeltem fel és kaptam
gyorsan kézbe a rugós háló behúzó zsinórjait,
mert tudtam, hogy másodpercek múlva már
ott a csapat vagy egy, a többiektől elszakadt
magányos madár. Persze, ugyanígy elég volt az
én tengelicem vagy kenderikém egyetlen hívó
hangja, hogy a távolban repülőket a hálóhoz
csalogassa.
Bár főleg a nyári hónapokra jellemzők, de
szeptember első felében is gyönyörködhetünk
a virágkáka magasba szökő rózsaszínű vagy
a sokfelé tömeges kolokán fehér virágaiban.
Árokpartok és csatornák szegélyén virít a lila
virágú réti füzény, de ugyanott mindig megtaláljuk a pitypang sárga virágait is.
Szeptemberre befejeződnek a költések, az
utolsó fiókák is elhagyják a fészkeket. A madarak
„szabadságon” vannak, oda és arra repülnek,
amerre kedvük tartja. Így azután gyakran olyan
helyeken is felbukkannak, ahol költési időben
sohasem látjuk őket. Gyakran alkalmi vízállások
és csatornák mentén, valamint halastavak kis
ivadékos medencéiben találkozhatunk például a
telepekről szertekóborolt kis kócsagokkal, üstökös és szürke gémekkel, nagy kócsagokkal
és kanalasgémekkel. De hasonlót figyelhetünk
meg az énekesmadaraknál is.
Bodzabokrokkal kísért vízlevezető árkok
sűrűjében kékbegyek, füzikék, poszáták és
nádiposzáták bujkálnak, az utóbbiak énekelnek

is az őszi vonulás idején. Hangjával tűnik ki a
nádasok mélyén élő fülemülesitke is. A többi
nádiposzátától eltérően jóval később indul dél
felé, és kedves szokása, hogy szeptember végi
és októberi napokon is megszólal. Magyar nevét
onnan kapta, hogy énekébe a fülemülére emlékeztető „hü-hü-hü-hü” strófát is belekeveri.
Az eleinte köddel takaródzó, majd lassan világosodó októberi hajnal majdnem annyi élményt
nyújthat, mint az áprilisi vagy májusi reggel.
Ősszel ugyan az iskoláé, a tanulásé a főszerep,
de azért mindig szakíthatunk egy kevés időt, ha
máskor nem, hát a hét végén, hogy kiránduljunk,
gyönyörködjünk a lombszíneződésben és mindabban, amit az őszi természet kínál számunkra.
Csatoljuk fel hát a hátizsákot, akasszuk nyakunkba a távcsövet, bújjunk a bakancsba vagy
a gumicsizmába, és induljunk a szabadba! Ha
azután már magunk mögött hagytuk a falut vagy
várost, és kitárul előttünk a rét vagy a legelő, integetve köszönt a színesedő erdő, és csillogva
vár a vizek birodalma, akkor, ahogy mondani
szokták, miénk a világ. A természet hálás azoknak, akik szeretik, kíváncsiak rá és kutatják titkait.
Tartalmas, szép őszi kirándulásokat kívánok!
Sch. E.
Kecskerágó

Képzőművészeti barangolás

Földi valóság

A

festmény hátterében, a kertfal előtt
látható, deszkával elkerített, magas
virágágy E. S. mester egyik rézmetszetén is megjelenik. A metszeten azonban
már nem az édenkertről, hanem nagyon is
földi valóságról van szó. A kor divatja szerint
öltözött iú egy fiatal lánynak udvarol. A
szerelmespárnak éppen találkája van a kertben. Kettejük közt egy kiskutya csahol, és
megkísérli úrnőjét megvédeni az ismeretlen fiatalembertől. E. S. mester 1450–1467
között működött, és csak nevének kezdőbetűit ismerjük. Így jelezte néhány rajzát.
Ebben is valami újat fedezhetünk fel. A
középkorban a művészek úgy éltek, mint a
kézművesek. Senkinek sem jutott eszébe,
hogy nevének feltüntetésével az egyéni
teljesítményre utaljon.
A 15. század elején jöttek rá a művészek, hogyan lehet a rajzot falemezből
kimetszeni. A kiemelkedő részeket festékkel
kenték be, majd papírra nyomtatták. Így
keletkezett a fametszet. Néhány évtizeddel
később, 1440 körül feltalálták a rézmetszés
technikáját: a rajzot egy rézlemezbe karcolják, befestékezik, majd óvatosan letörlik
róla a festéket úgy, hogy csak a vájatokban
maradjon festék. Ezután lehet a rajzot
papírra nyomtatni. A rézmetszet vonalai
finomabbak és lekerekítettebbek, mint a
fametszetéi.

E. S. mester: Szerelmes pár a padon (Rézmetszet, 15. század közepe, Bécs)

Mivel a grafikusok a nyomtatás segítségével sokszorosítani tudták rajzaikat,
megtehették, hogy ne csak megrendelésre
dolgozzanak. Így célszerűnek látszott a
grafikán feltüntetni az alkotó nevét. A
művészek egyébként fa- és rézmetszeteik
eladása révén függetlenedhettek az egyházi megrendelésektől, ahol minden esetben
mereven ragaszkodniok kellett a szigorú

előírásokhoz. A fa- és rézmetszeteket főként világiak vásárolták, a művészeknek
így lehetőségük nyílt arra, hogy hétköznapi
témákat dolgozzanak fel. Nem véletlen tehát, hogy E. S. mester rézmetszete már nem
szenteket, hanem egy iút és egy leányt
ábrázol a földi kertben.
(Folytatjuk)

Te is benne szeretnél lenni
az újságban?
KEDVENC ÉNEKESEM:
KEDVENC EGYÜTTESEM:
KEDVENC DALOM:
KEDVENC SZÍNEM:
KEDVENC ÉTELEM ÉS ITALOM:
KEDVENC ÁLLATOM:
MI A NEVE?
KEDVENC TÉVÉMŰSOROM:
KEDVENC ÉVSZAKOM:
NO ÉS A SZERELEM?
KIBE ESTEM BELE?
Vigyázz: az utolsó két kérdésre (szinte) kötelező
a válasz!!!
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NEVEM:
BECENEVEM:
CÍMEM, TELEFONSZÁMOM:
MELYIK SULIBA, OSZTÁLYBA JÁROK:
KEDVENC TANTÁRGYAM:
AMI NEHEZEN MEGY:
KEDVENC TANÁRAIM:
KEDVENC OLDALAIM
A JÓ PAJTÁSBAN:
KEDVENC SZÍNÉSZEM,
SZÍNÉSZNŐM:
KEDVENC FILMEM:
MELYIK FILMBEN JÁTSZANÁM
A FŐSZEREPET? MIÉRT?
KEDVENC VERSEM, KÖNYVEM:

Jó Pajtás

Semmi akadálya: küldj magadról Lexikont!
Küldj egy fotót magadról, meg válaszolj az alábbi kérdésekre:

Ezekbe az autókba sosem fogsz
beleülni!
Azaz mégis: de csak képzeletben.
Mert olyan parányik, hogy még egy
ma született kisbaba sem utazhat
bennük...

A
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többé-kevésbé méretarányosan és nagyjából élethűen
kicsinyített járműmodellek szinte egyidősek az igaziakkal.
Igen sokáig inkább a játékiparban bukkantak fel, elsősorban a gyerekek szórakoztatására. Aztán a felnőttek is ráharaptak
a témára.
Elszabadult a gyűjtőszenvedély!
Ma már az autómodelleket gyűjtő emberek egyesületekbe
tömörülnek, kiállításokat szerveznek, és egy-egy ritka modell akár
több ezer euróért cserél gazdát.
Odahaza üvegezett ajtajú szekrényekben őrzik és büszkén mutogatják a kicsi autókat.
(Talán nem árt tudni, hogy néhány valódi ritkaságnak számító
autómodell ára legalább annyi, mint egy jó Mercedesé!!!)
Az autómodelleket különböző méretarányban (1:18, 1:43, 1:
87 stb.) készítik a gyárak. Vannak olyan picik, amelyek akár egy
gyufásskatulyában is elférnek. Ugyanakkor a legnagyobb modellek
bizony egy fél asztalnyi helyet igényelnek.
Nem lehet mindent gyűjteni. A gyűjtők ezért egy-egy méretarányra szakosodnak.

Itt a méret
a lényeg!

Bruce Willis

Ui.: A simlis és a szende című sorozatot most szombatonként
nézhetitek a Duna Televízióban.

Jó Pajtás

Egyre drágábban adja az életét – Egy
sorozat negyedik epizódjában John
McClane újra akcióba lendül –
A sztár változatlanul sármos és nagyon
veszélyes (Ha nem láttad a Legdrágább
az életed című filmet a moziban,
nézd meg DVD-n!)
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– Azt mondják, agresszív vagy, rebellis, „modortalan” – az
voltál mindig –, aki utálja az erkölcsnevelő szövegelést. Ennek
ellenére levakarhatatlan vagy a mozivászonról.
– Nézd, öregem, nekem „végzetes találkozásaim” voltak neves
rendezőkkel, még nevesebb sztárokkal. Hollywood egyszerűen
akart engem. Emlékszel A simlis és a szende című televíziós sorozatra? Nos, azóta vagyok – ahogyan te mondod – levakarhatatlan a
lepedőről. Láttál a Hudson Hawk című vígjátékban, a 12 majomban,
az Armageddonban, A sebezhetetlenben, A banditában, az Ötödik elemben, az Éj színében stb. Tizennyolc évvel ezelőtt aratott
nagy sikert a mozikban a Drágán add az életed című sorozat első
epizódja. Én lettem John McClane, az öntörvényű városi seriff, az
igazságosztó, a nemzetközi terroristák réme. Mondtam az uraknak:
„Én vagyok maga a nyavalyatörés, de ha önök megbíznak bennem,
ha nem tudnak nélkülem élni, akkor állok rendelkezésükre, de erkölcsnevelő szövegelést ne várjanak tőlem!”
– „Összenőttél” a szerepeiddel?
– Nem, nem, erről szó sincs. „Simlis ” vagyok a magam módján,
szívesebben blődlizek vígjátékokban, ám mit lehet tenni? Hollywood engem Arnold Schwarzenegger és Sylvester Stallone mellé
állított. Az „osztrák tölgy” lelépett, Stallone még állja a sarat, de nem
a régi. A világot tehát nekem muszáj megmentenem a nemzetközi
terroristáktól, hehehe. Hát így…Megmagyaráztuk a dolgokat?
– Azt olvastuk valahol, hogy a Legdrágább az életed (Die
Hard 4.) című sztori forgatása nehéz szülés volt. Azért (is), mert
– a rosszmájúak szerint – túl vagy a családalapító koron, megdagadtál és megkopaszodtál.
– Engem mindig elfogadtak olyannak, amilyen vagyok. Most
szemügyre vettek: kevés torna, smink és megint a régi leszek. A
sztorit pedig egyszerűen hozzám korosítják, nem egy tejfelesszájú hekus veszi fel a harcot a gonoszokkal. Vad diétába kezdtem,
sörpocakomat vágódeszkára szálkásítottam, és íme: itt áll előtted
John McClane. Hajnak látszó sprayt szándékoztak rám fújni, de erről
hallani sem akartam. Kopaszon is „elmegyek”, nemdebár?
– A sorozat negyedik epizódja kemény bunyó.
– Ezen ne csodálkozzál. A rajongók több mint egy évtizedig vártak erre az akciófilmre, arra, hogy McClane újra akcióba lendüljön.
A film látványos és pörgő. Ezúttal mindenre elszánt techno-terroristákkal gyűlik meg a bajom, akik július 4-én, a Függetlenség napján
kívánják lefagyasztani az USA számítógépes hálózatát. Tudjuk, ha
ez megtörténik, az ország egyszerűen megsemmisül, kőkorszaki
állapotba sodródik a nagyhatalom. A terroristák azonban nem
számolnak azzal, hogy John McClane bármikor lecsaphat rájuk
– nem válogatva az eszközökben. Igaz, a hekus nyugdíjba vonult,
de az akció kedvéért visszatér a tettek mezejére és gatyába rázza a
terroristákat.
– Vagyis újra megmented a világot.
– Így igaz. Hallottad már a viccet arról, miért nem szerepeltem a
Titanicban? Azért, mert ha én benne vagyok a mesében, senki sem
fullad bele a jeges vízbe. Én mindenki megmentek, hahaha. Szóval:
McClane újra itt van, nézzétek meg a filmet. Én már a sorozat 5. és 6.
epizódjára összpontosítok. 2008-ban és 2009-ben még drágábban
adom majd az életemet…
B. Z.

Maga a ragyogás

LG KE970 Shine

N

em is olyan régen még az volt a koreai
LG-telefonról az általános vélemény,
hogy az LG gyártson inkább turmixgépet vagy elektromos citromfacsarót.
Ez a vélekedés azonban már a múlté,
hiszen a legújabb LG-telcsik kiváló sorozata
megalapozta a gyártó hírnevét Európában,
így nálunk is. Az LG ugyanis pontosan tudja,
hogy meg kell lovagolni a divathullámot, úgyhogy előálltak egy újabb dobással.
Ez pedig a Shine.
A név ragyogást jelent, amely igen kifejező
egy olyan telefon esetében, amit folyamatosan törölgetni kell azért, hogy ezüstös csillogását makulátlanul megőrizze. Iszonyatosan
szép telefon, mindenkinek tetszik, mindenki
elkunyerálná, osztatlan sikert arat a külleme.
Külső
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A dobozban a telefonon kívül egy sztereó
head-set, egy USB-kábel és egy törlőalkalmatosság található, amelyet hozzá is
lehet kötni a készülékhez. Van is
létjogosultsága. Az egyik kiállításon
egy tinilány csak azon dolgozott az
LG standján, hogy folyamatosan
törölgette a látogatók által összetapicskolt Shine-modelleket.
A készülék egyébként fémből
készült, ez már a súlyán is érződik.
Minden porcikája ezüstösen csillog
(oh, bocsánat: ragyog), összecsukott állapotban talán a legattraktívabb: a hatalmasnak látszó kijelző
tükörré változik, alatta pedig egy
kidudorodó csík látható, amely első
pillantásra a szétcsúsztatást segítő
pöcöknek tűnik, holott nem az. Ez
a henger az LG Shine elsődleges
kezelőszerve.

Úgy kell elképzelni, hogy a középső rész
görgetős, ezzel tudunk közlekedni a menüben, de be is lehet nyomni, hogy az OK funkciót jóváhagyjuk. A henger két széle szintén
befelé nyomható, ezekkel tudunk jobbra-balra haladni.
Az előbukkanó billentyűk kékes fényben
tündökölnek (illetve: ragyognak).
A hátlap is fém, nagyon jól néz ki, csak ne
érjünk hozzá, mert aztán lőttek a ragyogásnak.
A kijelző
A kijelzőt nem érheti panasz, hiszen
240x320 pixeles, 262 ezer színnel dolgozik, fényes, szinte, hm, hogyan is mondjuk, ragyogó.
Napsütésben sem gond elolvasni egy hosszú
SMS-et.
Telefonkönyv, SMS
A telefonkönyv egyszerűen kezelhető.
Egy névhez több szám, egy e-mail cím, kép

és csengőhang tartozhat. A bejegyzések
maximális száma 1000. Jelentkezzen, akinek
ennél több kell!
Az üzenetkezelés nem hoz nagy újdonságokat. Szóval e téren minden a régi.
Egyebek
Puszta kíváncsiságból érdemes elindítani
a világórát, amely fantasztikusan jól néz
ki, forgó földgömb, a kontinensekre pedig
lehet zoomolni, hogy aztán kiválaszthassuk
a várost. Akkor megtudhatjuk, hogy például
Alaszkán épp hány óra van.
A számológép tudományos műveletekre
is képes. Van még egy pici jegyzetfüzet, valamint egy stopper.
A hátlapon levő kamera két megapixeles,
ráadásul autofókusszal is rendelkezik. Fotózás
közben vízszintesen kell tartani a Shine-t,
szerencsére nem kell szétnyitva lennie, így
ez nem okoz problémát. Van vaku is, továbbá
önkioldó.
A hangképzés egyébként erőssége a készüléknek, nem csak a
csengőhangok, de az utólag rátöltött MP3 dallamok is szépen szólalnak meg. A fülhallgató közepes.
Gyárilag két játék van a telefonban, a Bubble Soccer és a Fishing
Mania. Előbbi egy focis tetris, a
másikban horgászni kell.
Összegzés
Nagyon szép, egy műremek. A
suliban (a szünetben!!!), a diszkóban, vagy bárhol másutt diszkréten
illik elővenni, mégis mindenki ki
fogja szúrni. Hihetetlenül jó minőségű a készülékház. Akinek ez
számít, vegye bátran.

Ez állati!

A jaguár

A

jaguár egy emlősállat. Négy lába van, egy feje és egy farka, de
ebből még nem következik az, hogy ez egy jaguár lenne. Ezeket
a szempontokat figyelembe véve akár tehén is lehetne, de mivel
most nem a tehénről beszélünk, ezért most csakis a jaguárra kell érteni
ezeket a jelzőket.
A jaguár nevétől eltérően nem egy autó, hanem egy macskaféle.
Méghozzá a nagymacskafélék családjába tartozik, már csak abból a meggondolásból is, mert a kismacskákhoz képest a jaguár sokkal nagyobb.
Sőt, nemcsak nagyobb, hanem Amerika legnagyobb vadmacskája. Vad
azért, mert még nem sikerült megszelídíteni az összes példányát, és
macska pedig azért, mert olyan macska. Legszembetűnőbb hasonlóság
a jaguár és a macska között, hogy mindkettőnek van bajsza, amelyet
előszeretettel esznek le, és piszkolnak össze tejjel. A bajuszpiszkolás között azonban az a különbség, hogy míg a házimacska bolti tejjel mázolja
össze magát, addig a jaguár főképp kecsketejjel, bár a kecske még él,
mikor elkezdi inni a ragadozó.
A jaguár legszembetűnőbb tulajdonsága a bundája, amivel leginkább a hideg ellen védekezik, ám mivel igen feltűnő, ezért a vadászok
ellen nem tud védekezni. Ha valaki még nem látott volna jaguárt, nézzük, hogy is néz ki valójában. Elsősorban az, ami először szúr szemet az
embernek, az az állat színe. Az egész bundája úgy néz ki, mintha csak
szemekből állna. Ez csak azért jöhet létre, mert a jaguár szeme sárga alapon fekete, és mivel a bundája is sárga alapon fekete, ezért a mániákus
betegségben szenvedő állatok nem szeretnek találkozni a jaguárral. Van
ugyanis olyan betegség, amikor a szenvedő alany nem szereti, ha nézik;
mivel pedig a jaguár úgy néz ki, mintha az egész testével nézne, ezért

ezek az állatok elkerülik. Szerencsétlenségére azonban az emberek
közül csak olyanok látogatnak el a természetes élőhelyére, mely DélAmerikába tehető, akik nem szenvednek olyan betegségben, mint egyes
állatok, így ellenük nem tud hatékonyan védekezni. Sajnos az ember nagyon szereti a különleges bundákat, melyeket aztán egyes ember-állatok
viselnek elkészítés után, így a jaguár sincs biztonságban tőlünk.
Egyetlen jaguárfajta van, amelyiket az ember nem úgy tartja, mint
egy állatot, az pedig az jaguár-autó. Szó sincs arról, hogy genetikailag
keresztezték volna a jaguárt az autóval, sőt azt sem mondhatnánk, hogy
az autó csak annyival tud menni, mint ahogy az állat fut, mert az elég
lassúnak bizonyulna.
A jaguár ragadozó állat, ami azt jelenti, hogy más élő állatokat eszik
meg, esetleg ínségesebb időszakokban a már döglöttel is beéri. A jaguár
remek halász, amit úgy visz véghez, hogy mozdulatlanul les egy sziklán,
és amikor közeledik a hal, akkor belóg az ágon. Ha szerencséje van, akkor
sikerül elkapnia a halat, ám ha nincs szerencséje, akkor az ág letörik,
és a jaguár egy nagy csobbanással a vízbe pottyan. Ám ilyenkor sincs
semmi probléma sem, hiszen a jaguár az egyetlen nagymacska, amelyik
nem bömböl, így nem is idegesíti a környező állatokat, mint kisgyerek a
szomszédokat. Mindent összevetve a jaguár igen aranyos állat, főleg ha
kiöntik aranyból.
Nagy Lajos Képtelen természet című könyve nyomán

Macskabeszerzés előtt
A kertben, udvarban jobban érzi magát,
ugyanakkor félteni kell az autóforgalomtól, a
kutyáktól és a verekedéstől. A kertben tartott
macska gyakran elkóborol, s ugyan mindig hazatalál, de néha több napig is távol van (főleg
a kandúr). A kertbe, a ház bejáratához közel
helyezzünk el egy dobozt, amelyben télen
menedéket talál.
Két tálra van szüksége a macskának: egyre
a húsféléknek, konzervnek, száraz kekszeknek,
valamint egy másik tányérra a tejhez vagy vízhez. Praktikus a jól mosható porcelántányér. A
vadmacska kisemlősökkel táplálkozik: hasonló
étrendre van szüksége a háziállatunknak is.
Fontos, hogy ne hizlaljuk túl a macskát, ne
engedjük, hogy pocakja nőjön. Arra ügyeljünk,
hogy sokféle táplálékhoz jusson, de a tápok

legalább kétharmad része állati fehérje legyen.
Legjobb tehát a nyers hús, macskatápkonzerv,
száraz macskakeksz, vagy olyan főtt étel, amelyet a macskánk szemmel láthatóan lelkesen
fogyaszt. Érdemes megfigyelnünk, mit szeret
a leginkább.
Azt azonban jól jegyezd meg: rettenetesen
válogatós. Inkább éhen döglik, de nem eszi
meg, amit nem kedvel!

Blöki
Neve: Blöki
Szeme: fekete
Szőre: barna
Kedvenc ételei: csont, leves, ételmaradék
Kedvenc játékai: labda, ágak.
Jó tulajdonsága: szereti a gyerekeket, szeret
játszani.
Kubik Vanessa, Bácskertes
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Nem csoda, ha imádod a macskát. Őkelme
ugyanis már ősidők óta népszerű. A házimacska
eredete az idők homályába vész. Nemrég még
úgy vélték, hogy 4-5 ezer évvel ezelőtt az egyiptomiak háziasították a núbiai vadmacskát. Az
újabb ásatások során Anatóliában (Törökország)
talált szobrocskák azonban – amelyek macskákkal játszadozó asszonyokat ábrázolnak – több
mint hétezer esztendeje készültek.
No de lássuk a lényeget. Tehát egy macskát
szeretnél. Előbb el kell dönteni: közönséges
házi- vagy fajtatiszta macska legyen-e jövendő
kedvenced? A közönséges általában ingyen van,
divatos dolog például csak úgy befogadni egy
elárvult kiscicát. A tenyésztett, fajtiszta macskák
sokfélék, rövid vagy hosszú szőrűek, általában
több törődést igényelnek. És persze pénzbe
kerülnek. Szóval először ezt kell eldöntened.
Aztán jó ha tudod, legjobb, ha a macskakölyköt 7-8 hetes korában szerezzük be. Ha ez
nem sikerül, akkor sincs semmi gond: akár egy
felnőtt állattal is barátságot köthetünk. A túl fiatal, néhány hetes jószágot langyos tejecskével
tápláljuk, igyekezzünk pótolni a gondoskodó
macskamamát.
Lakásba könnyebb fiatalon szoktatni a
macskát. Nagy térre van szüksége, hadd
menjen oda, ahova akar. Készítsünk számára
macskakosarat, puha, mosható béléssel: ha jó
helyre tesszük, használni fogja. Macskavécére
is szükség lesz!

1938-ban, 43 éves korában meghalt Elzie
(Crisler) Segar, Popeye megalkotója

P

opeye, a tengerész minden idők
egyik legnépszerűbb rajzfilmhőse. Mikor és hol született az
izmos, furfangos figura? Popeye,
a tengerész Elzie Crisler Segar
képregényfigurájaként kezdte pályafutását. Különböző újságokban jelentek
meg a róla szóló nyúlfarknyi történetek.
Ezek általában még csak három-négy
rajzkockákból álló hőstettek voltak.
(Egyesek szerint a történet kissé
más: Popeye eredetileg az egyik

amerikai konzervgyártó cég spenótkonzervét volt hivatott reklámozni. Hogy íme, ha sok spenótot
eszel, te is olyan erős leszel, mint
Popeye.)
Amikor már egész Amerika
ismerte és szerette a spenótot zabáló figurát, Segar elhatározta: itt az
ideje, hogy próbaként egy rajzfilmet
is készítsen róla. A tengerész végül
is 1929. január 17-én került a mozivászonra. Azután, hogy a Fleischer
Studios felkarolta a rajzfilmet, a
múlt évszázad 30-as éveinek legnépszerűbb rajzfilmfigurájává vált,
nemegyszer megelőzve Miki egeret
a népszerűségi listákon.

Mikor később a Paramount filmgyár megvette a Fleischer Studiost,
egészen 1957-ig folytatták Popeye
sorozatát. A harmadik nagy lépés,
amely a világhírűséget biztosította
Popeye számára, még csak ezután
következett!
A televízióban 1960-ban jelent
meg. A világ szinte valamennyi országában megjelentek a róla szóló
rajzfilmek. A gyermekek és fiatalok
számára sugárzó tévéállomások
szinte kivétel nélkül ma is műsorukra tűzik ezeket az alkotásokat.
A spenóttól hihetetlen erőt kapó
mesefigura tehát egyike a világ legismertebb karaktereinek.

• Ezen a napon történt • Ezen a napon történt • Ezen a napon történt •
OKTÓBER 11.
Ma Brigitta, Sándor, Csanád,
Mária napja van.
Sándor
A görög Alexander név rövidülésének a megmagyarosodott
alakja. Jelentése: férfiakat vagy
férfiaktól megvédő.
1967 (40 éve történt)
Megölték Che Guevarát.
1980 (27 éve történt)
Leonyid Popov és Valerij Rjumin
szovjet űrhajósok világrekordot
állítottak fel: 184 napot töltöttek
az űrben.
1492 (515 éve történt)
Kolumbusz Kristóf az Atlantióceánon hajózva szárazföldet
vett észre, amelyről azt hitte,
hogy Japán. Valójában a Bahamák partjait látta.
1887 (120 éve történt)
A. Miles feltalálta a liftet.
1987 (20 éve történt)
Megsütötték a világ legnagyobb
pizzáját, amely 94 248 szeletből
állt.
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Október 12.
Ma Miksa, Rezső napja
van.
Miksa
A Miklós régi magyar becézjéből
önállósult, lehet a Mikhál névnek
a becézője is. Később, eredetétől
függetlenül a Maximilián magyarítására használták.
Rezső
Magyar eredetű név, a Rudolf
férfinév magyarosítása, a Rézső,
Réső családnévből.
1492 (515 éve történt)
Kolumbusz Kristóf genovai tengerész felfedezte Amerikát.

OKTÓBER 13.
Ma Ede, Kálmán napja
van.

Beatrix
Latin eredetű név, jelentése boldogító, boldogságot hozó.
1911 (96 éve történt)
Ede
Német eredetű név, az Edvárd, Budapesten bejegyezték az első
Eduárd név rövidüléséből önál- magyar filmvállalatot, a Hunnia
lósult. Jelentése birtok, vagyon- Filmgyárat.
őrzés, védelem.
1927 (80 éve történt)
Kálmán
Megszületett Sir Roger Moore
Török, magyar eredetű név, régi angol színész, James Bond egyik
magyar személynév. Jelentése megformálója.
maradék, életben maradt.
OKTÓBER 15.
54 (1953 éve történt)
Ma Teréz, Aranka, Vilma,
Meggyilkolták Claudius római Tekla, Hedvig napja van.
császárt. A 64 éves császárt negyedik felesége mérgezte meg Tekla
Görög eredetű név, jelentése
gombával.
Isten dicsősége.
1983 (24 éve történt)
Hedvig
Amerikában (Chicagóban) bemutatták az első, kereskedelmi Germán eredetű német névből
forgalomba szánt mobiltelefo- származik, jelentése harc.
nokat.
1880 (127 éve történt)
1938 (69 éve történt)
Végleg elkészült a kölni dóm, 632
43 éves korában meghalt évvel az építkezés megkezdése
Elzie (Crisler) Segar amerikai után.
képregényrajzoló, Popeye meg1783 (224 éve történt)
alkotója.
Hőlégballonnal a levegőbe
1982 (25 éve történt)
emelkedett az első ember, JeanMegszületett Ian Thorpe ausztrál Francois Pilátre de Rozier francia
úszó, aki a legfiatalabb férfi úszó- fizikus.
világbajnok lett 1998-ban.
OKTÓBER 16.
OKTÓBER 14.
Ma Gál, Aranka, Margit,
Ma Helén, Lívia, Beatrix Hedvig, Ambrus, Gellért
napja van.
napja van.
Helén
A Heléna angol és francia formá- Gál
jából származik, illetve magyar Kelta, ír eredetű név, a Gallusz
név régi magyar formája, a Gálos
becézőjéből.
rövidülése. Jelentése kakas.
Lívia
Margit
A Líviusz férfinév női párja,
amelynek jelentése tisztázatlan, A görög eredetű latin Margareta
talán: ólomszürke, kékes, vagy: név megmagyarosodott alakja.
Jelentése gyöngy.
irigy, rosszakaratú.

Ambrus
Görög eredetű név, az
Ambrosziosz név rövidüléséből
származik. Jelentése halhatatlan.
2003 (4 éve történt)

Papp
László

Alajos
Magyar megfelelője a germán-latin eredetű Alwis, Alois neveknek.
A név jelentése egész, bölcs.
Leon
A görög Leo- kezdetű nevek becéző formája. Jelentése oroszlán.
1849 (158 éve történt)

Meghalt Papp László többszörös olimpiai és Európa-bajnok
ökölvívó.
Chopin
1964 (43 éve történt)
Kína felrobbantotta első atom- Párizsban 39 éves korában megbombáját, és ezzel az ötödik halt Frédéric Francois Chopin
nukleáris hatalom lett a világon. lengyel zeneszerző és zongoraművész, akinek zongorára
OKTÓBER 17.
komponált műveiben a lengyel
Ma Leó, Rudolf,
népzene motívumai bukkannak
Salamon, Rezső, Margit, elő.
Alajos, Leon,
1744 (263 éve történt)
napja van.
A SZEGÉNYSÉG ELLENI KÜZDE- Cremonában 46 éves korában
meghalt Guiseppe Antonio
LEM VILÁGNAPJA
Guarneri (del Gesù), aki Antonio
Leó
Stradivari mellett a legjelentőA görög Leon név latin alakválto- sebb itáliai hegedűkészítő volt.
zatából való, jelentése oroszlán. 1914 (93 éve történt)
Rudolf
Megszületett Jerry Siegel,
Superman
Germán eredetű német névből képregényszerző,
származik, jelentése dicsőség, megalkotója.
hírnév, farkas.
1888 (119 éve történt)
Salamon
Először jelent meg a National
Héber eredetű bibliai név, jelen- Geographic Magazin az újságosoknál.
tése békés, szelíd.

A szünidő legszebb napja

A legjobb barátom

Egyik legszebb nyári szünide élményem, amikor keresztapámmal
Zentára utaztunk Bandi nagybátyámékhoz.
Mindjárt másnap elmentünk csónakázni meg horgászni. Mivel hal nem
akadt a horogra, ezért a bátyám úgy gondolta, inkább menjünk csónakázni, hadd lássuk az ottani Tisza-partot. Voltunk a hídnál, láttam a napórát,
meg ami a legjobb, megtanított motorcsónakot vezetni. Az idő gyorsan
elmúlt, s be is esteledett. Vacsorára értünk haza.
Ez az élmény sokáig emlékezetes marad, mert különben is szeretem a
Tiszát, a hobbim a horgászás.

Hétfő reggel fél nyolckor csöngetnek be az első órára. Mint minden reggel, a barátommal egy fa alatt találkozunk. A barátom neve Viktor. Őt már
óvodáskorom óta ismerem, és a legjobb barátom, sokat nevetünk együtt.
A termete közepes, alakja karcsú, a feje kerek. A haja barna, a szeme
pedig sötétbarna. A nyaka rövid és nagy a szája. Nagyon adakozó, legtöbbször tőle kérek uzsonnára pénzt. A legjobb edzőruhája sötétkék, a vállánál
szürke, a mellkasánál pedig narancssárga csíkok vannak. A kedvenc sapkája
fehér, és német zászló van rávarrva. Nagyon sportos, néha egy kicsit „adja
a nagyot”, hogy tud dekázni a futball-labdával. Nagyon szereti a háborús
filmeket, és legtöbbször egész nap arról beszél. Szimpatikus fiú. Állatbarát,
van egy magyar vizslája, a neve Lédi. Jókat játszunk együtt, csak néha van
nézeteltérés köztünk, de nagyon gyorsan kibékülünk. Legtöbbször ő jön el
hozzám játszani, mert sok a legóm, és ketten nagyon jó és szép dolgokat
építünk.
Nagyon segítőkész, (majdnem) mindent megcsinál, amire kérik.
Remélem, hogy még sok-sok évig barátok leszünk, és mindig jót játszunk.

Budai Róbert, 5. osztály
Sever Đurkić iskola, Óbecse

Szép volt a nyár
Messze földön jártam,
sok-sok mindent láttam.
Utazom én minden nyáron,
és ezt sosem bánom.
Friss levegő, gyümölcs és állatok,
nagymama, nagyon jó nálatok!
Ilyenkor nem csörög a vekker,
pedig már közeleg szeptember.
Az iskolában sokat kell felelni,
de itt traktort lehet vezetni.
Befejezem lassan versemet,
mert a buszban elveszik a helyemet.
Utazom most már haza,
hamarosan kezdődik az iskola.
Torma Diana, 4. osztály
Október 10. iskola, Szabadka

Így telt a szünidő
Alig vártam a nyári szünetet, hogy végre kiugorhassak a padból, hogy
kipihenjem az egész évi fáradalmakat. Mivel gyakran sütött a nap, elmentem a fürdőbe: hol az öcsémmel, hol a nagynénémmel, hol magam,
barátokat keresve.
Aztán négy napig a bajmoki mamánál aludtunk a testvéremmel. A
mamámék minden napra kitaláltak valami érdekeset. Reggel, ahogy kinyitottuk a szemünket, csokis tej és kifli várt bennünket az asztalon. Jólesett
a kényeztetés. Mivel nagyon meleg volt, sokszor elmentünk fagyizni és
sétálni. Augusztusban még a Dunára is elutaztunk úszkálni.
De ahogy teltek a napok, már nagyon eluntam a nyarat, és alig vártam,
hogy elkezdődjön a suli!

Liptók Róbert, 5. osztály
Jovan Mikić iskola, Szabadka

Születésemtől az iskolába indulásig
Hideg, téli, havas és fagyos nap volt 1994. január 21-én, amikor megszülettem. Délután 13.45-kor döntöttem úgy, hogy megnézem a világot. Ezt
szerencsésen meg is tettem. Nagyon örültek nekem, s én nem egy meglepetést szereztem a bővülő családnak.
Elsősorban egy hónappal előbb érkeztem, mint vártak, másodsorban
pedig az ultrahangos vizsgálaton anyunak focistát ígért a doktornő. Végül
is nem tévedett, mert lány létemre nagyon szeretek focizni.
A nevemmel már nem volt ennyi gond, mert előre megbeszélt dolog
volt, hogy ha lány leszek, az Éva vagy Ágnes nevet kapom. Az Ágnesre esett
a választás, mivel Ágnes napján születtem.
Életem folytatása úgy alakult, mint a többi gyermeké: ettem, ittam,
aludtam, nőttem és időnként sírtam is. Azt mondják jó kisbaba voltam.
Beszélni és járni viszonylag gyorsan megtanultam. Játszani fiús játékokkal
szerettem, és a bátyám barátai is jó társaságnak bizonyultak.
Végül akkorára nőttem, hogy óvodába indultam. Nagyon nem szerettem oda járni. Szívesebben aludtam volna tovább, de nem lehetett, mert
anyu dolgozni ment. Nagy nehezen lejárt az a két év, és iskolába indultam.
Itt már jobban érzem magam.
Ez a mai napig is így van.
Gellér Ágnes, 6. osztály
Petőfi Sándor iskola, Doroszló

Simon Nóra, 5. osztály
Moša Pijade iskola, Pacsér

A felnőttek gyakran megjegyzik, milyen gyorsan múlik az idő. Én az
évekkel nem sokat foglalkoztam. Egészen mostanáig. Rájöttem, hogy ez
mennyire igaz, még ránk gyerekekre is nagy hatással van.
Olyan elevenen élnek bennem azok a képek, melyek elsős koromban
történtek meg velem. Nehéz elhinni, hogy ma már nyolcadikos vagyok. Ez
a tény egyszerre tölt el örömmel és szomorúsággal. Keveredik bennem a
múlt és a jelen. Kicsit félek. Talán a rám váró feladatoktól, talán az elválástól.
Nem tudom, de érzem, hogy sok új élményben lesz részem. Minden erőmre
és tudásomra szükségem lesz ahhoz, hogy úgy fejezzem be az általános
iskolát, ahogy a legjobban csak lehet. Bízom abban, hogy úgy is lesz.
Mindig szívesen jövök vissza ebbe az iskolába.
Poltura Kristóf, 8. osztály
Samu Mihály iskola, Péterréve

Hal. Aleksić Luna szabadkai tanuló rajza
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Múlik az idő

Dohányszedés

Tengeren voltam

A történet úgy kezdődött, hogy megtudtam, apu másnapra dohányszedést tervez. Ez a hír igen rosszul érintett engem.
Az óra hajnali csörgésekor azt sem tudtam, hol vagyok, csak apu szavait
hallottam:
– Mire visszaérek, öltözzetek fel!
Az órára pillantva megállapítottam, fél hat van. Nagy erőt véve magamon végre felöltöztem. Közben meghallottam a traktor közeledtét, majd a
nenám hívó szavát. A pótkocsin négyen ültünk: a Csőke és a Szalai mama,
a nena meg én. Apu hajtotta a traktort. Elindulva már éreztem, hogy az
öltözékem nem a reggeli hőmérsékletre való. Vacogva érkeztem meg a dohányföldre. Felhúztuk a dohányszedő inget, és kezdődött a munka. Rövid
idő után ráébredtem, nemcsak fázom, hanem éhes is vagyok. A kocsi lassan
telt, a nap sugarai egyre melegedtek, de az éhségem nem múlott. Kezdtem
fáradni és unni a munkát. Szerettem volna hazamenni. A dohányt letakartuk, és elindultunk a házunk felé. A Szalai mama vizet keresett ekkor a táskájában, s rájött, hogy van neki bundáskenyere. De éhségemet elnyomta a
tudat, hogy hazafelé tartunk.
Lerakodás közben megfogadtam magamban, hogy máskor mielőtt felöltözöm, megnézem, milyen kint az időjárás, majd ezután a hűtőszekrény
tartalmát dézsmálom meg, vagy az édességfiókomhoz nyúlok.

Mióta iskolába járok, minden nyári szünidőm egyhangúan múlt el.
Egészen az idei nyárig. Szinte nem is tudom, hol kezdjem az élményeim felsorolását. Talán ott, hogy az idén életemben először megláttam a tengert.
Július 3-án indultunk osztálytársaimmal. Az út nagyon hosszú volt. Este
8-kor érkezett meg a busz értünk, ide Oromhegyesre, és másnap délelőtt
értünk Sutomoreba. Az utazásunk nagy része éjszaka zajlott. Én elég sokat
aludtam, de egy-egy pihenőnél kinyitottam a szemem. Ilyenkor érdekesek
voltak a fények, melyek szanaszét látszottak a hegyeken. Hajnalra már hatalmas, kopár hegyek között vitt az utunk. Olyan magasan voltunk, hogy ha
lenéztünk, alattunk nem látszott a szakadék alja. E vadregényes táj után 10
órakor megláttuk a tengert.
Én ilyen szépet talán még nem láttam életemben! Olyan kék volt a színe,
mint az égbolt. Aprócska szoba volt a szállásunk, de mi ezt egyáltalán nem
bántuk, hiszen minden időnket a vízben töltöttük. A tanárnő még úszni is
próbált tanítani bennünket, igaz nem sok sikerrel. Kavicsot gyűjtöttünk,
labdáztunk, csapkodtuk egymást. Az első napokban jól le is égtünk mindannyian, de nem sokat törődtünk vele. Esténként az ebédlő tetejéről gyönyörködtünk a naplementében, majd utána sétára indultunk be a városba.
Hatalmas tömeg fogadott bennünket, hiszen ilyenkor nyáron mindenki
ide a tengerre menekül a forróság elől. Az üzletek nappal későn nyitnak,
és szinte egész éjjel nyitva vannak. Vendéglő vendéglő mellett sorakozik
végig a sétányon. Egyikben népzene, másikban rockzene szólt.
A tenger megmutatta haragos arcát is. Voltak napok, mikor annyira hullámzott, hogy nem volt szabad fürödni. Ilyenkor a szine szürkére változott.
Csak morajlott egyfolytában, és én arra gondoltam, hogy mi is lenne, ha
ez a hatalmas víztömeg nekiindulna a partnak. Aztán lecsendesedett, és
újra az a békés csalogató víz lett belőle. Így múlt el a tíz nap, és elérkezett
a búcsú ideje. Míg vártuk a buszt, szomorúan jártuk a keskeny sétányokat.
Elbúcsúztunk a tengertől és a szobánktól, azután indulni kellett.
Remélem, hogy nem ez volt az utolsó alkalom, és jövőre újra láthatom
majd azt az égszínkék vizet.

Csőke Ignác, 5. osztály
Kis Ferenc iskola, Szilágyi

Szerelem
Szerelem?! Talán a legszebb szó a világon. Egyszer minden ember átéli
ezt a gyönyörű érzést.
Én tizenhárom évesen már sokszor úgy gondoltam, szerelmes vagyok.
Már az óvodában tetszett egy fiú. Együtt játszottunk, elosztottuk csokijainkat, ha nem figyeltem rá, meghúzta a hajam. Azóta is ő a legjobb barátom.
Alsóban az idősebb fiúk tetszettek. Volt, hogy kettő és három is egyszerre.
Érdekes érzés volt, ha a közelembe került vagy szólt hozzám a szimpátiám,
elpirultam. Most már más a helyzet, nem mutatom ki érzéseimet. Úgy
gondolom, még túl fiatal vagyok ahhoz, hogy szerelmes legyek. Igyekszem
elkerülni azokat a fiúkat, akik nem barátként közelednek hozzám. Ám az
igyekezet néha cserbenhagy, és „belezúgok” valakibe. Csak az a baj, hogy
gyakran pár évvel idősebb fiúk tetszenek meg. Tudom, hogy köztünk nem
lángolhat a szerelem, még nem, de kellemes az a bizsergő érzés, ami ilyenkor erőt vesz rajtam.
Remélem, számomra is eljön egyszer a ngy Ő, és megismerhetem a
tiszta, igaz szerelmet.

13 Jó Pajtás

Császár Nikolett, 6. osztály
József Attila iskola, Bácskertes

Fekete-fehér. Csernai Botond bácskertesi tanuló rajza

Bognár Szabolcs, 6. osztály
Kis Ferenc iskola, Oromhegyes

Önéletrajzom
Az 1994-es esztendő nagypéntekén éjjel 11 óra 55 perckor nem kis
izgalom közepette megszülettem.
A családban, ahová születtem apa, anya és egy gyerek volt. Én lettem a
második. Anyukámat Ágotának, apukámat Palotás Lázárnak, testvéremet
Gergőnek hívják. Engem Palotás Mihálynak neveztek el. Később a templomban katolikusnak kereszteltek. Kiskoromban sokat játszadoztam, fejlődtem,
megtanultam járni és beszélni. A fogaim is kinőttek. Hároméves koromban
beadtak a napközibe. Két éven át minden reggel anyával együtt mentünk
oda. Lassan megtanultam biciklizni is. Így a rétre, az óvodába, a nagyszüleimhez már magam kerékpározhattam. Nagyapám földműves, s én gyakran
kijártam vele a földekre. Megtörtént, hogy korábban eljöttem az óvodából,
és már mentünk is a határba. A tatám mindig Negro cukorkát vásárolt. Közben megszületett a második testvérem, akit Sámuelnek neveztünk el. Elérkezett a várva várt nap, az iskola kezdete. Megismerkedtem a társaimmal
és Sági Eszter tanító nénivel. Négy éven keresztül a kedves, jószívű tanító
néni tanított és nevelt bennünket. A kilencedik születésnapomra a tatám
egy szép új kerékpárral kedveskedett. Sokat bicikliztem. Harmadikos koromban átköltöztünk az elhunyt dédszüleim házába. Tavasszal megjöttek
a fecskék és gólyák, és meghozták Mártont, a harmadik testvéremet. Most
már hatan vagyunk. Kiskorom óta vízilabdázom. Más sportot még nem
próbáltam, de az iskolában néhánnyal megismerkedtem. Jó tanuló vagyok.
Sok versenyen voltam. Így matekból eljutottam Bátaszékre. Fizikából a községi versenyen első lettem. Másodikos korom óta ministrálok. Háromszor
voltam Tótfaluban ministránstalálkozón. A hatodik osztály elején gitározni
kezdtem. Tetszik ez a hangszer. Szeretek olvasni: regényeket, verseket,
természetismertetőket. Szeretem a tornát, az angolt és a matekot. Az idén
informatikatáborban voltam, mivel ez is érdekel.
Szerintem szépen, boldogan telik a gyermekkorom.
Palotás Mihály, 7. osztály
Óbecse

Kedves Pajtások!
Keresem azt...
Keresem azt, aki szerethet engem,
aki talán meglátja a jót bennem.
Valahol vár, hogy vigasztaljon,
magához húz, hogy marasztaljon.
Keresem azt, aki így elfogad,
aki talán örökre mellettem ragad!
Elviseli rengeteg hibámat,
felvidít, ha kapdos a bánat.
Keresem azt, aki talán nincs,
pedig nekem ő lenne a legdrágább KINCS!
Prokop Adrien, 7. osztály
Cseh Károly iskola, Ada

Kék
Kék égen madarak ezrei
vándorolnak nem tudván,
hogy mit hoz nekik a sors.
Kék égen pirkadó nap
szórja száz sugarát,
és felmelegíti erdők forrását.

Bár a nyári emlékek még mindig jó érzéssel töltenek el bennünket – ezt az e heti posta s a mai Rügyfakadás bizonyítja
–, előkerülnek a vallomásszerű írások is bemutatkozásképpen.
Elég csak a tükör előtt elmenni, hogy önmagunkkal kezdjünk foglalkozni, és ha ezt leírjuk, mások is megtudják, mi a véleményünk
a termetünkről, hajkoronánkról, a pattanásokról..., s miközben a
külsőnket mérlegeljük, belső tulajdonságaink is megmutatkoznak. Van, akit az önéletrajza révén ismerünk meg, s még az is
elárul róla valamint, hogy ezt tréfás hangnemben vagy komolyan
mondja-e el. Versben és prózában a szerelem is helyet kapott,
hisz ez a kamaszkor fontos témája. S hogy múlik az idő, erre a
péterrévei nyolcadikosok döbbentek rá, amikor az utolsó „első
napot” töltötték az általános iskolában. Ennyit a mai kínálatról.
Azoknak pedig, akik ezen a héten megtisztelték a Rügyfakadást írásukkal, név szerint mondok köszönetet:
Ada: Bognár Boglárka, Maletaški Krisztián, Mészáros Hunor,
Móricz Anett és Prokop Adrienn (2 írás);
Bácskertes: Dienes Blanka (3 írás);
Óbecse, Sever Đurkić iskola: Budai Róbert, Dobos Dániel,
Hasznosi Tóth Csongor;
Oromhegyes: Bognár Szabolcs és Erdélyi Adrián;
Péterréve: Bartusz Krisztina, Kiss Csaba, Nagy Imre, Poltura
Kristóf, Sörös Anita, Szécsényi Csongor, Szőnyi Szabolcs; Stanojev
Aleksandar, Varga Barbara és Zubcsik Ágnes;
Szilágyi: Csőke Ignác, Görög Arnold és Szakál Zsóka.
Üdvözlettel:
Tomán Mária

Kék égen süt a nap,
sugaraival melegíti a réteket,
hogy a termés megérjen.
S mikor a kék égre felnézel,
elveszel a gyönyörű kékségben,
mint pillangó az erdőben.
Szalma Krisztina, 6. osztály
Miroslav Antić iskola, Palics

Na tessék, már megint kábultan keltem fel. Az oka talán az, hogy egy
kicsit későn feküdtem le.
Irány a fürdőszoba! Megmosdottam, de a tükörbe nézve elképedtem.
A hajam, mint a szénaboglya! Jól van, egy egyszerű fésülködés mindent
helyrehozhat. De jaj, mi ez a fehér, nyúlékony izé! Rágógumi! Biztos rágóval
aludtam el. Még jó, hogy meg nem fulladtam! Jöhet az olló! Ijedten kezdtem el a hajam tisztítását. Mire végeztem, észrevettem, hogy az egyik fülem
hibás. Na ne! Ilyen hibás gyerek is csak egy van a világon! A nagy készülődésben észre sem vettem, hogy az arcomon egy…, kettő vagy talán három
pattanás ékeskedik. Ennek is pont velem kellett megtörténnie! Semmi gáz!
Egy kis púder, és a hívatlan vendégeknek már nyoma sincs. Nincs semmi
baj! De jaajj! Minél több púdert rakok az arcomra, az persze fehéredik, ám
a pattanások a helyükön maradnak, sorakoznak, mint a katonák. Szörnyű!
És ez mind ma történik, amikor én buliba megyek! Már hallom is a sértő
szavakat: „Nézd már! Milyen ronda ez a lány! Fúúúúúj!” Szinte le is mondtam
a partiról, amikor belépett anyukám, és megkérdezte, hogy miért vagyok
ilyen szomorú. Elpanaszoltam a gondjaimat, mire ő elnevette magát. Ő, akinek szinte minden gondomat elmondom, nevetett. De megvigasztalt. Ne
legyek szomorú, mert ez a természet rendje. Ezen mindenki átesik egyszer.
Ettől jobb lett a hangulatom. Csak egy gond volt még! MIT VEGYEK
FEL???
Rédler Natália
Október 10. iskola, Szabadka

Madárijesztő. Dobó Gábor magyarkanizsai tanuló rajza
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Amikor én tükörbe nézek
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Beyoncé csábító ruhái miatt
nem léphet fel

Bben Kuala Lumpurban koncertezik.

eyoncé azt tervezte, hogy november-

Fellépését azonban – egyelőre – törölték
a helyi szervezők. Miért is? Szerintük az
énekesnő minden bizonnyal visszautasítaná az ország szigorú, kifejezetten éneke-

sekre, énekesnőkre vonatkozó öltözködési
szabályainak betartását.
Beyoncé Knowles eddig még nem lépett fel Malajziában. A november 1-jére kitűzött koncertjével mutatkozott volna be
a malájoknál. A fellépés hírére azonban a
helyi muszlim hívők tiltakozásba kezdtek.
El is érték azt, amit akartak, ugyanis a Kuala Lumpur-i koncertszervező cég kiadott
egy közleményt, melyben bejelentették a
rendezvény lemondását.
Ez már önmagában is bosszúságra
adhat okot az öntudatos énekesnő számára, aki novemberben Kínában is be
akar mutatkozni. A hab a tortán az, hogy
a szervezők nem neveztek meg indokot
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Paris Hilton jótettel
próbálkozik!
örtönbeli kiruccanása után
Ba főállású botrányhős, aki
eddig mindössze egyetlen
gyengécske lemezzel örvendeztette meg a zenekedvelőket, most változtatni próbál
kissé léha és céltalan életén.
A dúsgazdag örökösnő
saját bevallása szerint ezentúl
jobb ember szeretne lenni, és
segítséget akar nyújtani kevésbé jó helyre született embertársainak. Jótékonysággal
akarja meggyőzni a világot,
hogy nem is olyan rossz ő,
mint amilyennek gondolják.
Első lépésként ellátogat KeletAfrikába, valamint a háború
sújtotta Ruandába is.
Paris elmondta, hogy szeretne segíteni az ott élő embereknek, amiben csak tud,
mert tudja, hogy szükségük
van rá. Az utazást novemberre
tervezi, akkor fejezi be legújabb filmjének forgatását. A
jótékonykodás és filmforgatás
mellett már dolgozik második

albumán. A lemezkészítésből
nem enged, még az sem térítette el nagy tervétől, hogy
előző lemezcége szerződést
bontott a legkevésbé sem
sikeres első nagylemez után.
Paris inkább új kiadó után nézett, de célját nem adta fel.

arra nézve, miért döntöttek így. Amikor
a Beyoncé fellépésének ázsiai szervezője
bejelentette a koncertdátumot, úgy vélekedett, hogy a dalai be fogják tartani
azokat a szabályokat, amelyek között az
alábbiak is szerepelnek: a nézőknek tilos
ugrálni, kiabálni és az első sorban bőgni
a sztár láttán, valamint tilos dobálózni,
káromkodni is.
Ami a ruházatot illeti: a női előadók pedig kötelesek befedni testfelületüket egészen a vállaktól a térdekig. Ha Beyoncé rááll arra, hogy tiszteletben tartsa az ország
előírásait, akkor még elkezdhetik a jegyek
árusítását. De a sztár egyelőre hallgat.

Nicole Scherzinger
mindenkit átvert

T hiszen a Pussycat Dolls
örekvő

lány

Nicole,

még fel sem ért sikerei
csúcsára, amikor ő már elkezdett dolgozni első önálló
lemezén. Whatever U Like

című dalára hamar rákaptak
a zenetévék, október 17-én
pedig jön az album is, a Her
Name Is Nicole néven.
Már a Pussycat Dolls fénykorában is egymást érték a
pletykák Nicole Scheringer
kiválásáról, és most már biztos, hogy a szépség szólóban
folytatja.
A dolog érdekessége,
hogy a kiválás első nyomai
már 2005-ben megmutatkoztak. Akkoriban viszont
az énekesnő nem győzte
hangsúlyozni, hogy esze
ágában sincs elmenni a csapatból, hiszen sikert sikerre
halmoznak...
Miközben a lányokat és a
közönséget is hitegette, két
Pussycat-koncert között folyamatosan a saját dalait írta.
Nicole tehát gőzerővel
beindult, a Pussycat Dolls
maradék tagjai pedig jól kétségbeestek.

Shakira 45 millió dollárt
adományozott
hakira megmenti a világot – és ez nem túlzás. Az énekesnő ugyanis
Slátott egy filmet a földrengések és hurrikánok áldozatairól, és a
megsegítésükre létrehozott számlára gyorsan átutalt nem kevesebb,
mint 45 millió dollárt.
A kolumbiai énekesnőt ugyanis annyira felzaklatta a földrengések
és hurrikánok miatt tönkrement családok és elárvult gyermekek sorsa,
hogy a hétvégén rekordösszeget, 45 millió dollárt utalt át egy alapítványnak New Yorkban.
Az összeg nagy részét (40 millió dollárt) a perui földrengések és a
nicaraguai hurrikán áldozatai kapják, a fennmaradó ötmilliót pedig a
térség teljes nyomorban élő gyermekeinek megsegítésére fordítják.
Ha a világ zenészei néha összefognának és évente mindössze egyszer csupán a Shakira által adományozott összeg töredékét jótékony
célra fordítanák, talán egészen más képet festene jelenlegi világunk.

Most ők a menők

HNo Thanx fiúk idén tavasszal robbantak be a zenei életbe. S íme: első

allottad a hírt? Magyarországon az év felfedezettje lett a No Thanx! A

nagylemezük, az Egy másik nemzedék őszre már aranylemez lett.
A zenekar nemcsak tinik ezreit ejtette rabul, de a zenészek többsége is
felfigyelt rájuk.
A No Thanx jelölést kapott a Viva Cometen, és a Bravo zene díjátadó gáláján elnyerte Az év felfedezettje címet.
Az első albumukról már három videoklippet is forgattak.
Bár mindannyian tanulók még, a zene régóta fontos szerepet játszik az
életükben, és bíznak hosszú távú sikereikben.
Első klipjüket egy iskolában forgatták, és már azt is tudjuk, hogy dalaikat
maguk írják. A rosszmájúak most ezt mondogatják: „Ti is tudtátok, hogy ez
meg fog történni, és mi is tudtuk, hogy előbb vagy utóbb felbukkan az első
magyar Tokio Hotel-utánzat.”
No de mindegy, térjünk vissza a No Thanxes srácokra. Olivér 14 éves, övé
a bandában a basszusgitár. Erik 17 éves, ő a frontember, vagyis a legfontosabb ember. Dávidról annyit kell tudni, hogy 16 éves és gitározik. És végül
Péter (18), ugyancsak gitározik.

Justin Timberlake:

Britney már csak
egy emlék a sok
közül
popherceg a legnépszerűbb amerikai
Atévéshowban hosszú idő óta először
beszélt nyíltan a Britney-hez fűződő kapcsolatáról:
– Évek óta nem beszéltem vele. Nem tartjuk
a kapcsolatot, de azért szeretetet érzek iránta.
Szerintem Britney egy nagyszerű ember, és
óriási szíve van. Persze már nem ismerem őt
annyira, mint annak idején, amikor együtt
jártunk, de nem hinném, hogy sokat változott
azóta – magyarázta Justin.
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Aranylemez lett
a No Thanx első albuma

Jó Pajtás top 10

Rihanna

1. RIHANNA: Shut Up And Drive
2. LINKIN PARK: Bleed It Out
3. KANYE WEST: Stronger
4. 50 CENT & JUSTIN T. & TIMBALAND: Ayo Technology
5. HIM: Kiss Of Dawn
6. NICOLE SCHERZINGER: Whatever You Like
7. NO THANX: A fekete nap gyermekei
8. JUSTIN TIMBERLAKE: LoveStoned
9. NELLY FURTADO: Do It
10. AVRIL LAVIGNE: When You’re Gone

Kanye West

Stronger

Work it, make it, do it,
Makes us harder, better, faster, STRONGER!
Work it harder make it better,
Do it faster makes us stronger,
More than ever, hour after
Hour work is never over
Th-th-that that don’t kill me
Can only make me stronger
I need you to hurry up now
Cause I can’t wait much longer
I know I got to be right now
Cause I can’t get much wronger
Man I been waitin’ all night now
That’s how long I’ve been on ya
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I need ya right now
I need ya right now
Let’s get lost tonight
You could be my black Kate Moss tonight
Play secretary, I’m the boss tonight.
And you don’t give a f**k what they all say,
right?
Awesome, the Christian in Christian Dior
Damn they don’t make ’em like this
anymore
I ask, cause I’m not sure
Do anybody make real shit anymore?
Bow in the presence of greatness

Cause right now thou has forsaken us
You should be honored by my lateness
That I would even show up to this fake shit
So go ahead go nuts, go ape shit
Especially in my pastel, all my bape shit
Act like you can’t tell who made this
New gospel homey take six, and take this,
haters
N-n-now th-that that don’t kill me
Can only make me stronger
I need you to hurry up now
Cause I can’t wait much longer
I know I got to be right now
Cause I can’t get much wronger
Man I been waitin’ all night now
That’s how long I’ve been on ya
I need ya right now
I need (Me like-ee) ya right now
I don’t know if you got a man or not
If you made plans or not
If God put me in your plans or not
I’m trippin’, this drink got me sayin’ alot
But I know that God put you in front of me
So how the hell could you front on me
There’s a thousand yous
And only one of me
I’m trippin’, I’m caught up in the moment
right?
’Cause it’s Louis Vuitton Don night
So we goin’ do everything that Kan like
Heard they’d do anything for a Klondike

Well I’d do anything for a blonde dyke
And she’ll do anything for the limelight
And we’ll do anything when the time’s right
Uh, baby you’re makin’ it
(Harder, better, faster, stronger)oh
Th-that that don’t kill me(oh)
Can only make me stronger
I need you to hurry up now
Cause I can’t wait much longer
I know I got to be right now
Cause I can’t get much wronger
Man I been waitin’ all night now
That’s how long I’ve been on ya
I need ya right now
I need ya right now
You know how long I’ve been on ya?
Since prince was on Apollonia
Since OJ had Isotoners
Don’t act like I never told ya
Uh, baby you’re makin’ it
(Harder, better, faster, stronger)
N-n-now th-that that don’t kill me
Can only make me stronger
I need you to hurry up now
Cause I can’t wait much longer
I know I got to be right now
Cause I can’t get much wronger
Man I been waitin’ all night now
That’s how long I’ve been on ya
I need ya right now
I need ya right now
I need ya right now
i need ya right now
Never over

Regényrészlet
(Részlet)

K

örülnézett a tikkadt tájon. A bácskai hőség és
unalom úgy szuszogott, mint hájas, hortyogó
gazda a kazal alján. A szállások cseréptetői oly
lomhán nyújtózkodtak, mint kérődző bivalyok. Amott
a stapari országút csüggedt, napizzott ágú eperfái
álldogáltak hosszú, elfulladó porban. Itt-ott egy gémeskút őrködött, mint óriás szöcske a sárguló, fáradó
búzatáblák felett.
Szóval nem messze lehetett az a dűlő, amelyről
Ágnes beszélt. Gábor itt akarta kivárni az estét, s egy
kis rést keresett a nádasban, hogy a víz mellé telepedhessen. Megnézte az óráját: fél hat volt csak, Ágnes
pedig nyolcra ígérte a találkozást.
Levette kalapját, kabátját, és leheveredett a hőségtől fonnyadt fűre. Arra gondolt, hogy megfürdik,
de a másik oldalon minduntalan feltünedezett valaki.
Gábor szégyellte magát, és félt, hogy feltűnést fog
kelteni, esetleg valaki ráismer, s akkor milyen magyarázatokkal oszlatja el a kíváncsiskodókat. A magas nád
legalább a túlsó part járókelői elől védte, az innenső
parton úgyis kevesebb a gyalogló.
Zsebéből elővette a büntetőjog néhány kiszakított
ívét, és tanulni szeretett volna. Szeptemberben le kell
tenni a szigorlatot. Le kell tennie, le akarja tenni, a halogatás, a határozatlanság nem tarthat tovább.
– Akarom! Akarom! – és összeszorította öklét.
Komolyan olvasta a sorokat, néhány perc múlva
azonban lankadni kezdett akarata, figyelme, kötelességérzete. A tikkadt júniusi délután, a bőséges, időtlen csend, a zsibbasztó bácskai földszag elálmosította:
a büntetőjog lapjai kihulltak kezéből.
Riadtan kapott kabátja után, és felpattantotta órája fedelét. Mindjárt hét óra. Hogy elszundított! Sietve
rendbe hozta magát. Megmosta arcát, megtörölközött zsebkendőjében, meg-megigazította nadrágjának megtört vasalását, nyakkendőjét is megigazította,
és sokáig szemlélte magát kis zsebtükrében. Azután
ismét elővette a büntetőjogot, de most már feltűnőbb
helyre ült, nehogy Ágnest szem elől tévessze.
A tanulás azonban megint nem ment. Majdnem
ötpercenként nyomkodta meg órája fedelét, és többször elismételte ezeket a kérdéseket: mi lesz, ha Ágnes
nem jön? Ha valami akadályozza jöttében. Vagy ha
talán elkerülik egymást? És mit fog csinálni, ha egyáltalán nem jön? Többször felállt, és kémlelte az utat. Ez
az első dűlő, szóval innen kell jönnie. De hátha mégse
ez a stapari dűlő?
Már alkonyodni kezdett, mikor valaki lassan közeledett az úton. Ez Ágnes! Az este olyan puhának tűnt
fel, mintha minden vastag selyemkárpitból lenne:
Sárszeg felé juhokat tereltek, lágy, piros porgomolyagban, a híd felé szekerek sietnek és puha párás
arany száll nyomukban.
Ágnes kék kartonruhában jött, kezében kosárral.
Körülötte egy nagy farkaskutya ugrándozott. Kissé
kövérnek látszott, és kacsázva járt. Lágy szőke feje
födetlen volt.

Gábor lelkendezve sietett eléje. A kutya rakoncátlanul kezdett ugatni, Ágnes alig tudta csillapítani.
– Már úgy vártalak...
– Nem akartam előbb. Furt járnak a népek. A
béresnek is vót még dóga. Különben is, én ilyenkor
szoktam fürödni.
– Egyedül?
– A Néró vigyáz rám. A vízbe is begyün utánam. Te
nem akarsz fürödni?
– Akartam, de annyian jártak errefelé.
– Most lehet, most senki sem zavar. Ez lesz az én
kabinom, te meg menj tovább. Itt van neked is egy
törülköző.
Ágnes eltűnt a nádasban, ahol úgy látszik, már
régebben kis öltözőfélét csinált magának. Gábor még
jóformán el sem kezdte a vetkőzést, máris hallotta
Ágnes és Néró lubickolását. Szinte lázasan hányta
le magáról a ruhát és gázolt bele a vízbe. A víz barátságtalan volt: hínáros, poshadt, de legalább friss,
majdnem hideg. Ágnes nyugodtan és biztosan úszott,
Néró sohasem tágított mellőle. Gábort a víz felpezsdítette, az előbbi tunyaságnak már semmi nyomát nem
érezte. Nagy tempókkal úszta át a vizet, majd mindjárt
visszajött, kötekedett Néróval, és nagyokat prüszkölt,
mint jókedvű triton.
Sötét este lett, mire kijöttek a vízből. A tiszta
selymes égen milliárd csillag csillogott. Nyugat felől
bágyadt, almazöld fény jelezte a távozó napot. Gábor
vidámabb lett, a meghitt homály, az estnek végtelen, varázsos harmóniája elcsitította a belsejében
viaskodó elégedetlenségeket. Karonfogta Ágnest, és
nagyon lassan mentek a szállás felé. Ágnes karja szinte
átperzselte kabátujját. Néró siettetni szerette volna
őket, de az összesimult pár önfeledten, mosolygós
mármorban botorkált végig a dűlőn, az érett búza- és
rozsföldek között.

Mai rovatunk Szenteleky
Kornél (Sztankovics, 1893–
1933), a vajdasági magyar
irodalom Kazinczyja, azaz
teremtője („nagyatyja”) emléke
előtt tiszteleg. Az anyaországtól
való elszakadás után megszervezte az itteni irodalmi életet;
szerkesztésében jelentek meg az
első délvidéki irodalmi mellékletek és lapok (Vajdasági Írás,
A Mi Irodalmunk, Kalangya).
Ugyancsak nevéhez fűződik
az első vajdasági magyar novellaantológia összeállítása:
az Ákácok alatt 1933-ban
látott napvilágot. 1920-tól haláláig Szivácon élt és dolgozott
(polgári foglalkozása orvos
volt). Őszönte ebben a nyugatbácskai faluban rendezik meg
a Szenteleky Napokat, mely
emlékét idéző és munkássága
előtt tisztelgő irodalmi rendezvény. Itt adják át az emlékére
alapított Szenteleky Kornél
Irodalmi Díjat és a Bazsalikom
Műfordító Díjat.
Szirmai Károly (Szkalin,
1890–1972) munkatársa, majd
Szenteleky halála után szerkesztője (1933–1941) volt a Kalangyának. Temerinben született,
Verbászon élt és dolgozott.
Tisztviselő volt a cukorgyárban.
1975-ben tiszteletére alapították a Szirmai Károly Irodalmi
Díjat.
Dudás Kálmán (1912–1983)
kishegyesi születésű költő,
műfordító, gyógyszerész volt.
Szerepel a Szenteleky által
szerkesztett irodalmi antológiákban. Vajdaságban és Magyarországon is (itt 1948-tól élt)
több kötete látott napvilágot.
A Dudás Kálmán Vers- és Prózamondó Verseny viszont az ő
emlékét idézi szülőföldjén.
Kedves Irodalomkedvelő Tanulók! Idén október 13-án rendezik meg a Szenteleky Napokat
Szivácon. Gyertek el, vegyetek
részt a rendezvényen!
Bence Erika
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Szenteleky Kornél

Kedves
Olvasó
Tanulók!

Dudás Kálmán

Ó-sziváci elégia
Szenteleky Kornél emlékének

Mint kis cipók egy nagy kemence alján,
tanyák, tanyák a nyári éj alatt,
odább a szántók terpeszkednek barnán
ahogy a tája a Dunára hasadt.
Már álmosodtak a dűlők s barázdák.
Egy torony szava tíznél elakadt.
A holdra kutyák koloncukat rázták
s a Göncöl fogta már a lovakat.
A póri fényben a pej Telecskáról
a tájat néztük: száz poros karú
út fojtogatta, s hallottuk, hogy távol
szusszantott olykor, nyögött egy falu.
– Beteghez hívtak, egy szerbhez a dombra.
És visszaút az örök pillanat
lelkünket süllyedt, holt síkokra vonta,
e síkok táját bánat nyitja csak –
Nem szóltál. De ha, mint jánosbogárka
villant volna egy-egy gondolatod,
tudom, enyémből lett volna a szárnya
s viszont. De hogyha nem villanhatott...
Már fönn jártunk túl a temetőn is tán,
mikor a szavad csendben megeredt:
arról szóltál, az élet milyen hitvány,
fölé a mű vonhat csak fényeket.
A munka, melynek tékozló tüzében
a lélek, mint túlterhelt vezeték,
kiég! S mit minden perce vak serényen,
kedvére ront: a test is veleég!
S mégis, e véges bús eszközökkel köll
e tájon érc művet állítani!
Százszor kihull bár küszködő kezedből
az engedetlen anyag: az ami
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bennünk lobog, erősebb és föloldja
e rög szelleme mellénk áll, segít –
e viadalt fogd zúgó dallamodba,
maroknyi néped sorsát, könnyeit – – –
Gyors szellő támadt a csatorna mentén,
s a lankán túl a sok árva akác
a homokig föl, szerte minden mesgyén
mit innen a Tiszára tartva látsz:
susogni kezdett, zengeni egyre jobban
a síkok fölött a nagy ég alatt
és szállt a zengés sebes hullámokban:
hisz Bácska lelke Te vagy, Te magad...

Szirmai Károly

„Hé, kocsmáros, italt adjál!”
Szenteleky Kornél emlékének
(Részlet)
„Bácsi szekeresek útnak indulának
útnak indulának, halál országának...”
Hátamban véget nem érő éjszakákkal
vándoroltam az országúton. Nem elmékszem,
mikor láttam utoljára a napot, mikor pihentem
utoljára emberi hajlékban. Nem emlékszem
az utolsó tavaszra, nyárra, őszre, télre, csak
mentem, folyton mentem, egyforma porszürke országúton, melyre nem borult sem
csillagporos éjszaka, sem kopogtató hajnal,
mert sohasem virradt meg. De nekem csak
tovább kellett mennem, piszkosan, szomjasan,
halálra kimerülten, nem láttam sehol kutat,
ahol szomjamat olthassam, sehol vályút, ahol
megmosdhassam.
Éjbe hullott, halott falvakon vándoroltam
keresztül, ahol becsukott szemmel hallgattak a házak és hallgattak az emberek, akár a
temetőkben. Néhol megdöngettem a deszkapalánkot, de kutya nem ugatott föl, azóta
féltem a kerítések mellett ballagni, s inkább az
országúton botorkáltam tovább. Sokszor elsóhajtottam magamat: jaj, mikor lesz ennek már
vége, ám hiába sóhajtoztam, tudtam, hogy
tovább kell mennem.
Évenként mindig visszavetődtem egyszer a
régi tájra. Rendszerint délnyugatról érkeztem
– messze, a határ mögött, a Duna felé villlámok
cikáztak, vihar készülődött, de tudtam, hogy
mitől sem kell tartanom, a vihar rég elmúlott,
a villámok rég elcikáztak.
Rozoga komphídra értem. Megálltam, s a
hallgató vízbe bámultam. Fekete volt, mint a
halál, csak rothadt vízisulyom hevert rajta, és
békalencse. Jaj, hogy is mertem volna benne
megfürödni, mikor tudtam, hogy halott vízbe
kellene lépnem. Borzadva mentem tovább.
Odébb: fekete kukoricások embermagasságú sűrűje fogadott. Egyetlen levél sem rezdült,
s félelmetes csend feküldte meg a tájat. Csak
messze, észak felé hallatszott egy szekér fáradt
zörgése. De a következő pillanatban mintha
hirtelen megcsapkodták volna a lovakat, nekidurálta magát, s vad zörömböléssel elkezdett
vágtatni a kukoricatáblákon keresztül. Megdöbbentem, és gyorsabbra fogtam lépteimet.
Hiába, a titokzatos szekér csak úgy csattogott
az embermagasságú kukoricásban. Eszeveszett futásban, kimerülten értem a tengeritáblák végére. Mikor magamhoz tértem, a kocsi
már nem üldözött, egy helyben nyikorgott
észak felé, az országúton.
Tovább mentem.
Hirtelen világosodni kezdett. Mintha csak
olvasztott ezüstöt öntöttek volna kelet felé a
földszélre. Aggodalom fogott el. Mi lesz, ha
mégis kivilágosodik? Nem szabad, hogy a
mezőre igyekvő parasztok így lássanak, ilyen

elnyűtten, piszkosan, lerongyoltan. Mit szólnának, ha rám ismernének? Sietve haza kell
mennem, és ágyba feküdnöm, mielőtt otthon
fölébrednének. Az ablakom fekete kendővel
letakart, talán nem tudják meg, hogy annyi idő
után hazajöttem.
A falu legszélső házához értem. Az országút
szélén feküdt, s nagy, nehézkes, koromszürke
épület volt. Belépek, gondoltam. Valamikor ide
tértem be, mikor tanyai betegeimtől jöttem.
Szomjas vagyok, inni kérek. Már nem bírom
tovább ezt a szomjúságot. Először valami
meleget iszom, hadd járja át borzongató testemet. Oly didergető volt a hajnal.
A világosbarna ajtó már nyitva. Beléptem.
Már ki is takarítottak, ki is szellőztettek. A
faszékek katonás rendben a hosszú, barna
asztalok körül.
A kocsmárost kerestem, de sehol sem
láttam. A konyha felé is hiába hallgatóztam.
Mindegy, leülök, szomjas vagyok, ital nélkül
nem tudnék tovább menni.
Letelepedtem az egyik asztalhoz. Annyira
kimerült voltam, hogy mindjárt el tudtam
volna aludni. Azután mégis fölemeltem fejemet, s szórakozottan a söntés felé néztem.
Hát kit láttam ott, mint a kocsmárost. Ott állt
a magas fölírópultra támaszkodva, s mereven
reám nézett. Hegyes, szénfekete bajsza szinte
kiszúrta szememet.
Ni, de furcsa egy ember! Nem szól egy
szót sem, s még csak annyi fáradtságot se
vesz, hogy idejöjjön. Persze, nagyon rongyos
vagyok, meg piszkos ide. De azért mégiscsak
szólhatna hozzám, hiszen megfizetem, amit
fogyasztok. Ám ő merev tekintetével csak tovább nézett reám. Ejnye, de mogorva ember!
– Jó reggelt! – köszöntem oda, s kiraktam az
asztalra pár dinárnyi vagyonomat, hadd lássa.
– Nagyon sietős az utam – kezdtem. – Talán
kaphatnék valami meleg italt, úgy fázom.
S bizalomkeltően megcsörgettem felé a
pénzemet.
Hiába, mereven tovább bámult reám.
– Ez már disznóság! – dohogtam magamban.
– Hé, kocsmáros, hát nem hallja? – jöttem ki
béketűrésemből.
Ismét semmi válasz.
Gyötrő szomjúságomban most már gorombán kiáltottam oda:
– Hé, kocsmáros, italt adjál!
Erre se mozdult.
Ez már mégiscsak sok! Fölálltam, odamentem a pulthoz, s úgy ordítottam az arcába:
– Hé, kocsmáros, italt adjál!
De akár a falnak kiabáltam volna. Festett
cseréparcával egykedvűen tovább nézett
reám.

Lássuk hát, mi folyik a merevlemezen!
A TreeSize Personal egy merevlemezekhez való segédprogram, amelynek segítségével jobban átláthatjuk, már megint mi miatt fogyott el a
szabad hely.
Minden számítógép-felhasználó tudja, hogy nincs akkora merevlemez,
amely előbb vagy utóbb be ne telne. Az ember ilyenkor kétségbeesetten
keresi, mi minden foglalja feleslegesen a helyet – de az igazság az, hogy a
legtöbbünknek fogalma sincs, mennyi felesleg üldögél a merevlemezünkön. Hála e havi teljes verziónknak, jóval nagyobb rálátásunk lesz arra, hogy
mi van a merevlemezeinken, és azok mennyi helyet foglalnak el. Rengeteg
funkciója mellett a program a Windows Intézőbe is beépül, és megmutatja
a mappák tartalma által elfoglalt helyet is.
A TreeSize telepítése roppant egyszerű; a célmappa és a programcsoport meghatározásán kívül egyetlen feladatunk van csak, mégpedig
annak megadása, hogy beépüljön-e a Windows Intézőbe. Ha ezt az
opciót engedélyeztük, akkor az Intéző részletes mappanézetében egy
plusz tulajdonságoszlop kapcsolható be, amely a TreeSize névre hallgat, és a mappák által elfoglalt területet mutatja. Érdemes élni ezzel a
Windowsból mindeddig hiányzó lehetőséggel.
Figyelmetekbe ajánljuk, hogy a PC World olvasói egy évig használhatják
a programot (pontosabban a 2008. augusztusi rendszerdátumig).
Első indításakor az alkalmazás végigpásztázza merevlemezeinket, hogy
felmérje, mi mekkora helyet foglal el. Mi használjuk ki ezt az időt arra, hogy
megismerkedjünk a program kezelőfelületével, hiszen első (és második)
ránézésre is kicsit összetettnek tűnik. Jól nevelt programokhoz hasonlóan
a TreeSize legfelső sorát is a menü foglalja el, alatta egy legördülő menüből
választható ki az éppen használt merevlemez, mellette pedig a fontos, fő
funkciók elérését szolgáló gombok kaptak helyet. A lemezválasztó menü
alatt az aktuális merevlemezen megtalálható mappastruktúrát láthatjuk,
amelyek megjelenését a felette lévő gombokkal vezérelhetjük. Ha akarjuk,
akkor az egész fastruktúrát kinyithatjuk egy megadott szint mélységig,
emellett többféle nézet közül választhatunk. Kívánságunkra a fastruktúra
a mappákban lévő állományok méretét mutatja, de ha úgy tetszik, azt is
kijelzi, mekkora az általuk ténylegesen elfoglalt merevlemez-terület, megjeleníti az emiatt elvesztegetett szabad területet, sőt akár azt is, hogy az
adott mappában található állományok mekkora helyet foglalnának el egy
CD-re vagy DVD-re írva. Emellett megadhatjuk, milyen módon legyenek
sorba rendezve a fastruktúra elemei, illetve az elfoglalt terület megjelenítésének mértékegységét is (kilobájt, megabájt vagy gigabájt). Ez utóbbi akár
automatikus is lehet, ilyenkor a program a méret függvényében változtatja
a mértékegységet.
A fastruktúra alatt egy szabadon ki-be kapcsolható panelt láthatunk
a rendszerünkben található összes merevlemez adatával – erről könnyen
leolvashatjuk az adott eszközre vonatkozó legfontosabb információkat.

A program legnagyobb részét a főablak foglalja el, amelyről még
nem beszéltünk. Lényegében ez a legfontosabb és legérdekesebb rész:
az alkalmazás által összegyűjtött adatok általunk kívánt formában való
megjelenítése.
A kis „fülekkel” választhatunk a különböző megjelenítési módok között.
Ilyenkor a fülek alatti menüsor is változik annak függvényében, hogy milyen jellegű adatot is nézünk. Lehetőségünk van nagyon látványos, grafikus formában megtekinteni a különböző mappák által elfoglalt helyet, akár
kör-, akár oszlopdiagram formájában. Ezek természetesen kinyomtathatók,
illetve akár képként is elmenthetők. Legalább ennyire hasznos a részletes
(Details) nézet, amely nevéhez méltóan részletes adatokat nyújt a kiválasztott merevlemezen található összes állományról és mappáról.
Valódi érdekességgel szolgál a kiterjesztés nézet, amelynek használatával részletes képet kaphatunk arról, hogy milyen típusú állományok foglalják el a legtöbb helyet a merevlemezen. Ilyenkor a program megmutatja,
hogy a különféle típusú állományok mennyit foglalnak a merevlemezen.
Ebben a nézetben tovább szűrhetünk bizonyos kiterjesztésekre, sőt grafikus megjelenítésre is lehetőségünk van. A további nézetek között találhatunk még olyat, amelyik a fájlok módosítási ideje alapján szelektál, olyat,
amelyik a 100 legnagyobb állományt jeleníti meg, és egyet, amely a szabad
és az elfoglalt hely változását mutatja meg visszamenőleg.
Igen összetett és rengeteg funkcióval felvértezett alkalmazás a TreeSize
– mindazok számára jó választás lehet, akik szeretnék pontosan tudni, mi
történik a merevlemezükön.

K

iszivárgott a Microsoft operációs rendszerének nagy figyelemmel várt első szervizcsomagja. A PC World tesztlaborjában rögtön
lecsaptak a lehetőségre, és szemügyre vették.
Fontos már így az elején megjegyeznünk,
hogy a csomag még nem a végleges állapotot
tükrözi, csak béta-verzióról van szó.
A legszembetűnőbb változás – azonkívül,
hogy a csomag egyelőre nem érhető el külön,
csak telepítőbe épített frissítésként – az érezhető teljesítményjavulás. A tovább finomított
kódoknak köszönhetően sokkal kevesebb a
merevlemezes lapozófájl-olvasás, és a rendszer sebessége is sokat javult. A frissítéssel
az operációs rendszer verziószáma 6.0.6000-

ről 6.0.6001-re változik. Bár a Microsoft azt
ígérte, hogy a javítócsomag a Windows 2008
kerneljére frissíti majd a Vistát, úgy látszik ez
egyelőre kimaradt a változtatások közül. A
csomag 165 különböző újítást tartalmaz, de
ezek közül szemmel láthatóan semelyik nem
tartalmaz új szolgáltatást.
A szervizcsomag számos kompatibilitási
hibát okozhat, így egyelőre – bár nem tapasztaltak komoly problémát működése közben
– semmiképp nem javasolják a feltelepítését.
Még év végéig várható a hivatalos béta-csomag, jövő év elején pedig garantált a végleges
változat megjelenése.
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Jön a Windows Vista SP1

Brazília (II.)

Rio Negro

A Rio Negro keveredik a Solimoesszal
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alvadortól északra repülünk tovább,
Pernambuco állam Olinda nevű kisvárosába. Olinda házainak nagy része a
17. században épült, és annak ellenére, hogy a
hollandok egy részüket 1631-ben felgyújtották,
szinte eredeti állapotukban láthatók. A dombra
épült kisváros gyalog is jól bejárható, remek kilátással az Atlanti-óceánra és a közeli iparvárosra,
Recife-re. Olinda nem véletlenül közkedvelt a
fiatalok körében: bohém, mozgalmas, élő város
galériákkal, színes házakkal, kitűnő éttermekkel,
és nem utolsósorban azért, mert a helyiek szerint
Olinda tartja messze a legjobb karneválokat
egész Brazíliában. És ha már a pihenésnél és a
szórakozásnál tartunk, azt is meg kell említeni,
hogy Brazília legjobb strandjai is itt kezdődnek,
és húzódnak észak felé, egészen Fortalezáig.
Sao Luis az Egyenlítőhöz közel fekszik. Meleg
és párás, a ruhák itt még napok alatt sem száradnak meg. A tenyérnyi, de hangulatos belváros fő
látványossága a csempékkel (azulejo) burkolt
házak sora a Portugál utcában. S valóban, ez az
utca akár Portóban is lehetne. Salvador, Olinda
és belvárosa, valamint Sao Luis egyébként a
világörökség része.
Utunk az Egyenlítő közelében folytatódik.
Sao Luisból néhány órányi buszozással lehet
megközelíteni a Preguica folyó partján fekvő
Barreirinhas nevű várost. Ez a kiindulópontja
minden, a teljes nevén Parque Nacional dos
Lencois Maranhenses nemzeti parkba induló kirándulásnak. A parkot több órányi motorcsónakázással vagy terepjáróval lehet megközelíteni.

Az egészen az óceán partjáig elnyúló, 1550
km2 területű parkban a fő szenzáció az óriási
hófehér homokdűnék végtelensége, de néhány,
a világtól teljesen elzárt halászfalu is van itt. Ezek
a homokdűnék nemcsak színükben különböznek a sivatagtól, hanem abban is, hogy itt van
víz, méghozzá nem is kevés. A dűnék között az
esővíz gyűlik össze, kisebb-nagyobb azúrkék
tavakat alkotva, és biztosítva a remek, melegvizű
strandolási lehetőséget. Órákon át bolyonghatunk a dűnék között, és válogathatunk a szebbnél szebb tavak között, s csak visszatalálni nehéz.
Az ég és víz kékje, a felhők és a homok fehérje,
mintha tükörképei lennének egymásnak. Talán
az egész világon nincs ehhez hasonló jelenség.
Barreirinhasból Sao Luis érintésével Belem
mintegy 20 órányi buszozással érhető el. Ez már
az Amazonas torkolata, ami természetesen egy
meglehetősen felfoghatatlan fogalom, hiszen a
túloldalt alig látni, és ami előttünk van, az még
csak az Amazonas egyik mellékágának az egyik
mellékága.
Belem egy igazi kereskedőváros, nyüzsgő
kikötővel, és a kikötőben szúrós tekintetű halászokkal. Aki érez magában elég erőt, toleranciát
és türelmet, az innen négy nap alatt felhajózhat
az Amazonas szívébe, Manausba – tipikus amazonasi fahajók zsúfolt fedélzetén, függőágyban.
Mi inkább a repülőt választjuk, ami egyben keserű pirula is. A gépről sajnos nagyon jól látszanak
a sokat emlegetett, és sok aggodalomra okot
adó sebek a „Föld tüdején”: a kiirtott amazonasi
esőerdők kopasz foltjai.
Manausból számtalan lehetőségünk van
arra, hogy kisebb-nagyobb túrákat tegyünk
az esőerdőbe, és ismerkedjünk az Amazonas
vidékével. Az egynapos sétahajózástól kezdve a
legkomolyabb expedíciókig, mindent megszerveznek az erre szakosodott helyi irodák. Persze,
aki az igazán autentikus bennszülött falvak meglátogatására készül, az szánjon rá időt és pénzt,
mert egy ilyen út heteket és vagyonokat igényel.
Elgondolkodtató az adat, hogy napjainkban, az
esőerdőkben élő, összesen mintegy 200 bennszülött indián törzs lélekszáma megközelítőleg
350 ezer fő. Becslések ezt 2 és 6 millió közé teszik
az európai emberek megjelenése előtt.
Amazónia felfedezésére az egyetlen alkalmas jármű a hajó. A hajós utak többnyire a régi
halászkikötőből indulnak, ide akkor is érdemes
eljönni, ha nem utazunk sehova. Ennél eredetibb
képet nem kapunk sehol a helyiek életéről.
Manaus, az Amazonas kereskedelmi és ipari
központja a Rio Negro északi partján fekszik. A
város Goodyear és Dunlop uraknak köszönheti
felvirágzását, akik a 19. század végén a gumiabroncs feltalálásában jeleskedtek. Az 1920-as
évekig tartó kaucsuktermelési láznak köszönhetően Manaus már az első pillantásra kilóg a többi
brazil város sorából. Lépten-nyomon látszanak a
város hajdani gazdagságának nyomai: az angol
mérnökök által épített kikötő, mely az Amazonas
akár 10 méteres vízszintingadozását is követi,
vagy az Operaház, aminek építéséhez szinte
minden nemes anyagot és szakembert Euró-

Olinda

Belem
pából hoztak – s ahol egyébként a mai napig
fellépnek a világ legnevesebb művészei.
A Rio Negro (Fekete folyó) és a Rio Solimoes
Manaustól keletre ömlik egymásba. A Rio Negro
sötét, hordalékos és a Solimoes kékes vize hoszszú kilométereken keresztül folyik párhuzamosan egymás mellett, míg végül összekeveredik.
S bár még mintegy 1500 kilométerre vagyunk az
Atlanti-óceántól, a folyón nem ritka az óceánjáró
hajók látványa. Miközben a Rio Negrón hajózunk
felfelé, útközben rózsaszín édesvízi delfinek vadászatát figyeljük. Több napot töltünk a folyón és
az esőerdőben piranhahorgászattal, madárrajok,
aligátorok és majmok megfigyelésével. Be kell
látni: pár nap itt csak arra elég, hogy valamiféle
benyomásunk legyen az amazonasi flóráról és
faunáról, és megtapasztaljuk, milyen az élet a
folyón, ahol nincs közmű, nincsenek utak, csak
a víz és az erdő.
Szép lassan össze is áll a tökéletes brazil
caipirinha (azaz a híres brazil koktél) receptje:
Gyalogolj egész nap az esőerdőben, nézd meg a
nyílt vízről, egy halászladikból az amazonasi naplementét, majd térj be egy caipirinhára egy vízen
úszó kocsmába. Kizárólag függőágyban fogyasztandó! Ja, egyébként magához a caipirinhához
cukornádpálinka (cachaca), nádcukor, lime és
sok jég kell!
R. I.

Hangulatjavító ízek

legújabb kutatások szerint bizonyos
élelmiszerekkel szabályozhatjuk hangulatunkat, erőt vehetünk a rajtunk időnként
eluralkodó rosszkedven.
Csokoládé – a lélek vigasztalója
Amikor 1518-ban a spanyol Fernando
Cortez meghódította Mexikót, azt is felfedezte, hogy az addig hivatalos fizetőeszközként használt kakaóbab élvezete
jókedvre hangol. A csokoládé valóban javít
a közérzeten. Tíz deka csokoládé 0,7 gramm

Phenylethylamint tartalmaz, ami megemeli
a vércukorszintet, ezáltal nyugtat, és feldobja a kedélyünket is.
Banán – depresszió ellen
A trópusok közkedvelt sárga gyümölcse
olyan alkaloidákban gazdag, amelyek segítenek úrrá lenni depressziós hangulatunkon. Mivel a banán hizlal, csupán azt kell eldöntenünk,
hogy mit akarunk? Fogyni, vagy boldognak
lenni? A banán ugyanis boldogít.

Mit jelez
a tüsszentés?

É

vezredek óta előjelnek tekintik azt a tüsszentést,
amelyet nem a megfázás idéz elő. Egyes angol
településeken a gyerekek ma is énekelnek egy dalocskát, amely szerint a hétfői tüsszentés veszélyt, a
keddi csókot egy idegentől, a szerdai levelet, a csütörtöki valami kellemeset jelez, a pénteki tüsszentés
bánatot hoz, a szombati azt jelenti, hogy vasárnap
találkozunk kedvesünkkel, a vasárnapi viszont
gonosz erő közelségére figyelmeztet. A skótok úgy
hiszik, hogy az újszülött első tüsszentése tündérek
varázslata alatt áll. Kelet-Angliában az a hiedelem
járja, hogy ajándékot kap, aki reggel tüsszent.
Walesben a tüsszentést baljós előjelnek tekintik.
Sokfelé elterjedt az a hiedelem, hogy igazat mond
az, aki tüsszent, miközben beszél.
Az Egyesült Államokban azt tartják, hogy egy
nap múlva vendégünk lesz ebédre, ha az asztalnál
tüsszentünk. Egy zsidó hiedelem szerint szerencsétlenség sújthatja azt, aki eltüsszenti magát, amikor
egy halottról beszélnek. A szerencsétlenség elhárítható, ha ilyenkor megcsípjük a fülcimpánkat, és ezt
mondjuk: „A halottak maradjanak az ő világukban,
mi pedig éljünk a mi világunkkal.” A kínaiaknál a
szilveszteri tüsszentés balszerencsét jelent a következő évben. A japánok úgy gondolják, hogy egy
tüsszentés azt jelzi, hogy valaki dicsér minket, de két
tüsszentés arra figyelmeztet, hogy megbélyegez.
D–k

Paradicsom – felbátorít
A paradicsom nemcsak vitaminokban gazdag, hanem olyan hatóanyagokban is, amelyek
felszabadítják a gátlásokat. Minél több paradicsomot eszünk, annál jobban nekibátorodunk.
Leküzdjük aggályainkat, merészen újítunk a
külsőnkön, és kapcsolatainkban sem riadunk
vissza a kezdeményezéstől. Nemhiába nevezik
a paradicsomot a szépség és a szerelem almájának is.

A tökéletes szerelmes
napi életrendje
5.30: Felkelés egy álmatlan éjszaka
után.
6.00: Mosakodás egy sebes folyású patakban, vagy ha ez nem lehetséges, akkor
dugja a szerelmes a fejét egy csap alá.
6.30–7.30: Sziklamászás a hegyekben
8.00: A reggeli megkóstolás nélküli
félrelökése
8.30–12.00: A szerelmes iú hasán fekszik a mező dús füvében, s belefeledkezik
egy könyvbe.
12.00: Visszatérés, de csak egy pillanatra, a sürgő-forgó embertömegbe, azaz
a hiúság vásárába (magyarán mondva:
beugrás a városba), hogy egy pillantást
vethessen – természetesen az utcán – az
imádott lényre, s utána mindjárt…
12.30: Vissza a vadonba!
12.30-tól estig: A vadonban: egyedül a
természettel. Az iú a természet mélyéig
hatol, leül egy kis tavacska mellé, s olyanféle hangot ad, mint a tóban a békák.
20.30–21.30: Egy rövid órácskáig
legyen együtt a szerelmes imádottjával;
a külvilág nem lát mást, csak, hogy egy
fiatalember villamosozni visz egy iú hölgyet – pedig az iú most is hajóhintában
száll fel és alá, ingadozik, morzsolódik,

lökdösődik, sodródik, szintúgy, ahogyan
azt már részletesen elemeztük.
22.00: Ki a szabadba! A csillagok alá. A
szerelmes számolja meg őket, s mélázzon
el: vajon ugyanezen csillagok néznek-e le
Őrá is.
24: Következik a nyugovóra térés és az
álmatlan éj, de előtte még tárja szélesre az
iú szerelmes hálószobája ablakát, hogy a
hűvös esti szél hadd cirógassa meg lázas
homlokát.
(Stephen Leacock: Az udvarlás és
amit róla tudni kell)
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A

Óbecse
A belgrádi Čokolino szervezésében szeptember 21-én, 22-én és 23-án Óbecse központjában
focibajnokságot tartottak gyermekek számára
tízéves korig. A Samu Mihály iskola csapatának
tagjai a következők voltak: Balzam Krisztián, Hadnagy Kornél, Szügyi Csaba, Szerda Ákos, Purucki
Nemanja, Gajić Aleksandar, Lukić Vladimir,
Mićanović Nikola. A csapat a negyedik helyezést
érte el. – Balzam Henrietta

Zentagunaras
Szeptember 16-án a Vöröskereszt szervezésében futó- és kerékpárverseny volt. Az Október 18.
iskolából négy tanuló ért el első helyezést. Fehér
Bence 4. osztályos, Csolics Zoltán 5. osztályos,
Triznya Dóra 6. osztályos és Dudás Beáta 7. osztályos tanulók futásban kerültek a dobogó legmagasabb fokára. A nyolcadikos Homolya Tamás
szintén futásban második lett. A kerékpározók is
becsületesen helyt álltak.
Már három hete járunk iskolába, de még nem
kaptuk meg a német, szerb és a matematikakönyveket, pedig ezeket is nagyon várjuk. – Homolya
Evelin
Az ötödikesek megválasztották az osztályvezetőséget. Doszkocs Zoltán lett az elnök, Kiss
Krisztián a titkár, Gyetvai Dávid a pénztáros és Kiss
Klaudia a tisztaságfelügyelő. – Doszkocs Zoltán
Amíg a tanulók a nyári szünetet élvezték,
az iskolában felújítási munkák folytak. Minden
tantermet átfestettek. Nemsokára új padlót is
kapnak a tantermek.
Az ötödikes, hatodikos és hetedikes tanulók
fociedzésre járnak. A csapatban négy lány is van.
– Kiss Klaudia
A szeptember 15-én Topolyán megtartott mézkarneválon két csoport képviselte a
zentagunarasi iskolát. Az egyikben az elsősök,
a másikban pedig a hatodikosok és hetedikesek
voltak.
A hetedikes tanulók készülnek a Szarvas
Gábor Nyelvművelő Napok vetélkedőjére. Ismerkednek az elmúlt évek feladataival. – Dudás
Dominika

Motoros
hétvége
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V

árosunkban motoros hétvégét rendeztek.
Anyukámmal elmentünk, mert nagyon
szeretem a motorokat. Már messziről hallottuk a
motorok zúgását. Rengeteg ember gyűlt össze.
Másnap megnéztük a felvonulást és az azt követő
motoros mutatványokat. Legjobban az tetszett,
amikor négyen ültek egy motoron, és a vezető
egy keréken hajtott. Boldog voltam, hogy anyu
is ott volt velem.
Dobos Dániel, 5. osztály
Sever Đurkić iskola, Óbecse

Első nemzetközi aranyérmem

M

ár régóta tagja vagyok az óbecsei úszóklubnak, s a nyáron meghívtak bennünket a magyarországi Beremendre, a Szent István Kupára. Hercegszántónál léptük át a határt, Mohácsnál kompon keltünk át a Dunán. Ez nagy élmény volt
számomra, mivel még nem utaztam kompon. Beremenden reggel 8-kor kezdődött
a bemelegítő úszás. Ezután következett a fölvonulás, majd maga a verseny. Mintegy
180 résztvevő volt, mi Óbecséről heten voltunk. Szép eredménnyel dicsekedhetünk, mert 11 érmet szerzett a csapatunk. Vegyes váltóban megkaptam az első
nemzetközi aranyérmet!
Hasznosi Tóth Csongor, 5. osztály
Sever Đurkić iskola, Óbecse

Cserkésztáborban

A

cserkészekkel részt vettem a nyári nagytáborban. Ebben az évben a Kazán-szoros volt az úti cél. Vezetőink szép helyet választottak a tábornak.
Egy tisztáson állítottuk fel a sátrakat. Körülöttünk hegyek és erdők voltak. Előre
megbeszéltük az egész heti programot, így jutott idő mindenre. Kirándultunk egy
cseppkőbarlangba, ellátogattunk egy múzeumba és az al-dunai vízerőműhöz.
Amit legjobban vártam és élveztem, az a hegyi túlélőtúra volt. 20 kilométert gyalogoltunk hegyen-völgyön át. Sok érdekes tapasztalatot szereztem. Eza hét volt a
legszebb nyári élményem.
Bencsik Richárd, 5. osztály
Csáki Lajos iskola, Topolya

Zarándokúton

J

úlius 13-án Međugorjéba zarándokoltunk. Előtte néhány hétig énekpróbára
jártunk, mivel ott iúsági misét tartottunk. Testvéremmel, Sárával alig vártuk
az indulást.
– Beszállás! – kiáltott Mari néni, az útvezetőnk, és máris mindenki a helyén ült.
A templomtornyot és a falut elhagyva énekelni kezdtünk, imákat és verseket olvastunk fel. Azután a rózsafüzért imádkoztuk. Útközben egyszer megálltunk. Már
látszódtak a nagy hegyek. Egy tónál pihentünk, amelynek a vize kékeszöld volt. Tíz
perc után továbbindultunk. Már sötétedett. A kivilágított Szarajevót nézve elszunynyadtam. Reggel hét felé már közeledtünk a célhoz. Olyan magasan jártunk, hogy
bedugult a fülünk. Az ide-oda kanyargás után megérkeztünk Međugorjéba. Lerakodtunk, lezuhanyoztunk és indultunk a szentmisére. Azután a Szent Jakab-templomot és teret ámulva kattogtattuk fényképezőgépeinket. A busz már várt ránk,
hogy elvigyen oda, ahol egykor megjelent Szűz Mária. Énekelve, rózsafüzérrel a
kezünkben indultunk a hegyen fölfelé. Ahogy felértünk, a szépségtől elállt a lélegzetünk. A felhők mintha karnyújtásnyira lettek volna tőlünk. A béke és a nyugalom
imádságra szólított bennünket. Sok ember, aki meggyógyult köszönőtáblákat,
képeket vagy virágot hagyott ott. Letelepedtünk a hűvösben, elgondolkoztunk,
majd lefelé indultunk. Lassan lépkedtünk a fényesen kitaposott köveken. Az esti
szabadtéri szentmisén több nyelven prédikáltak. Ez nekem nagyon tetszett. A prédikáció alatt azért nézelődtem is. A 14 stáció kis mozaikkövecskékből van kirakva.
Egy nagy feszület is áll ott. Másnap reggel a križevaci kereszthez indultunk. Ebbe
bele van építve egy darab abból a keresztből, amelyre Jézust feszítették. Lassan
haladtunk stációtól stációig a csupasz köveken. Amikor felértünk imádkoztunk és
halkan énekeltünk. Lefelé menet csak azon bánkódtam, hogy már indulunk haza.
Szakál Zsóka, 8. osztály
Kis Ferenc iskola, Szilágyi

1. Szívesen jársz moziba?
a) Igen mert szeretem a jó
filmeket.
b) Csak ha nagyon elcsábítanak.
c) Egyáltalán nem járok moziba.
2. Mennyire vagy türelmes a
barátaiddal?
a) Egyáltalán nincs türelmem.
b) Mindenkit elfogadok
olyannak, amilyen.
c) Attól függ kiről van szó.
3. Szomorú hírt hallasz, hogyan
reagálsz?
a) Nem palástolom, ha rámtör
a sírás.
b) Elvonulok, nem akarom, hogy
mások is lássák mennyire
szenvedek.
c) Próbálom megmagyarázni
magamnak a történteket, és
minél előbb túltenni magam
rajta.
4. Váratlanul olyan ajándékot
kapsz egy barátodtól, amire
már régóta vágytál. Hogyan
fogadod?
a) Kitörő örömmel.
b) Nem mutatom ki az
érzelmeim.
c) Igyekszem minél előbb
viszonozni.

5. Már egy ideje szemezel
az egyik ismerősöddel,
szeretnéd közelebbről is
megismerni. Mit teszel?
a) Egyenesen elmondom neki a
szándékaimat.
b) Megkérem az
osztálytársaimat, hogy
közvetítsenek.
c) Várom, hogy ő
kezdeményezzen.
6. Ha valakiről véleményt
alkotsz, minek alapján
teszed?
a) Csak a tettei számítanak.
b) Odafigyelek mások
véleményére is.
c) Nem szeretek véleményt
alkotni.

PONTOZÁS
a

b

c

1.

2

0

1

2.

0

1

2

3.

2

1

0

4.

2

0

1

5.

0

1

2

6.

2

1

0

Mindenkit
foglalkoztat
a szerelem,
a barátság,
a kapcsolatok.
Ha figyelmesen
áttanulmányozod
tesztünket, és
őszintén válaszolsz
a kérdésekre,
megtudhatod, te
úrrá tudsz-e lenni
az érzelmeiden?

Értékelés
0 és 4 pont között: Teljes
mértékben uralkodni tudsz az
érzelmeiden, nem hagyod, hogy
elragadjanak az indulatok vagy
különböző befolyások hatása alá
kerülj. Néha azért hagyj több teret
az érzelmeidnek, mert így több
boldogságban lesz részed.
4 és 8 pont között: Te azok közé
tartozol, akik egyensúlyt tudnak
tartani érzelmi megnyilvánulásaik
és a józan eszük diktálta viselkedésük között. Nem ragadtatod el
magad túlságosan, amikor viszont
a helyzet úgy kívánja, nem szégyelled kinyilvánítani az érzelmeidet.
9 és 12 pont között: Te igazán
az érzelmek embere vagy, szinte
mindenben a szívedre hallgatsz,
ezért bizonyos helyzetekben nézeteltéréseid adódhatnak. Fontos,
hogy úrrá tudj lenni az érzelmeiden, nehogy emiatt megromoljanak a kapcsolataid.
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Úrrá tudsz lenni
érzelmeiden?

Válaszol: Bori Mária pszichológus

„Kedves Bizalmas sorok!
Én egy 14 éves lány vagyok, és persze tetszik egy fiú. A barátnőmet megkértem, hogy az én nevemben mondja meg neki, hogy tetszik. Ez nemrégiben történt, amikor az oszinkkal kirándulni voltunk, hogy megünnepeljük
a tanévkezdést. Nagyon jól éreztük magunkat. Akkor még nem vettem
észre, hogy az én szimpátiám belezúgott a barátnőmbe!? SMS-eket küldtem neki, hogy szerelmes vagyok belé, meg ilyeneket, de ő egyik üzenetre
sem válaszolt. Egy osztályba járunk, és szörnyű nézni, hogy az, aki nekem
tetszik, a barátnőm után csorgatja a nyálát. A barátnőm tudja, hogy szeretem, mégis azt mondja nekem, hogy ő is szereti a fiút. Komplikált dolog!
Kérlek segíts, mit tegyek, hogy a fiú az enyém legyen!
Szuzi”
Válasz:
Kedves Szuzi!
Először is, tisztázzunk le egy dolgot: azt, hogy az emberek nem tárgyak,
és nem lehetnek a tulajdonunk. Tulajdonképpen a fiú és a barátnőd is
már nagyon jól tudják, hogyan éreznek egymás iránt, csak te nem akarod
elfogadni a tényt, hogy ennél a fiúnál te nem rúghatsz labdába.
Ezért az egész dolog nem olyan komplikált, mint amilyennek te
látod. A fiú tudomásodra adta, hogy te nem érdekeled, hisz egy
üzenetedre sem válaszolt. A legjobb, ha az SMS-pénzt másra
költöd. Azt hiszem, hogy a barátnőd igencsak jó barátnő, hisz
annak ellenére, hogy neki is tetszik a fiú, még nem kezdett
el vele járni. Próbálj te is igaz barátnő lenni, és mondd meg
neki, hogy ami téged illet, szabad a terep a fiúnál. Először
is barátnők maradtok, és lehet, hogy a fiú jobb barát lesz,
mint szimpátia. Még egy kicsit szomorkodhatsz a sikertelen
ügy miatt, aztán próbálj meg újra nyitott szemmel járni a világban, mert biztosan van egy-két fiú a környezetedben, aki
hozzád vonzódik, és kölcsönös lesz köztetek a vonzalom.
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„Kedves Bizalmas!
Van egy fiú, akibe szerelemes vagyok. A gond az, hogy ez a fiú egy
olyan lánynak küldözgeti a szerelmes SMS-eket, aki szerintem ronda.
Amikor viszont, hazafelé menet találkozunk, állandóan engem néz,
de nem válaszol az üzeneteimre és a hívásaimra. Hogyan legyen
az enyém?! Segíts!
Piros rózsa”
Válasz:
Kedves Piros rózsa!
Először: Te se felejtsd el azt, hogy az emberek nem tárgyak és nem lehetnek a tulajdonunk! Másodszor: Másnak
az ízléséről viszont nem kellene ítélkezni, hisz az, ami neked
csúnya, nem biztos, hogy másnak is az. A szépség a néző
szemében van! Lehet, hogy a fiú olyan sok jó tulajdonságot
lát abban a lányban, fiúszemmel, hogy a lány szép és vonzó a
számára.
Harmadszor: Fogd egy kicsit vissza magadat a mobiltelefonnal,
legalábbis ezzel a fiúval kapcsolatosan! Sokan vannak a fiúk között,
akik nem nagyon kedvelik a túlságosan rámenős lányokat. És úgy látszik,
te egy kicsit gyors tempóval hajtottál rá. Tulajdonképpen nem sokat
tehetsz. Várnod kell, hogy a fiú tegye meg a következő lépést. A változatosság kedvéért, most te küldjél másnak SMS-t, és közben őt nézzed! Ha
ő téged így hódított meg, hátha vele szemben is sikeres stratégia lesz.
Ha nem jön be a dolog? Hát Istenem! Egyszer csak azt fogod észrevenni,
hogy már egy harmadik fiú kísér a szemével hazafelé menet, és ez a te
szemednek is jólesik majd.
„Kedves Bori Mária!
Én egy 13 éves lány vagyok. Hárman vagyunk testvérek. Csak apunak
van munkája, anyu otthon van, háziasszony. Kevés a pénzünk, és ezért
egymás ruháit hordjuk. Sajnos én vagyok a legfiatalabb a sorban. Vannak lányok az osztályomban, akik gazdagabb családból valók, mindig
új, divatos cuccokban járnak, és gyakran csúfolnak. Néha nagyon
szégyellem magam a ruháim miatt! Lehet ellene tenni valamit? Kérem,
adjon tanácsot, mit tegyek?
Mini Tini”

Válasz:
Kedves Mini Tini!
Nagyon érzékeny dolog az ilyen „öltözködési” história. Sokkal könnyebb
lenne a dolgod, ha még divatban lenne az iskolai egyenruha, a köpeny
használata, amikor is mindenki egyformában járna iskolába. Nem vigasztal
téged nagyon, de jusson eszedbe az a mondás, hogy „Nem a ruha teszi az
embert”! Tudatosítsd magadban, hogy te ugyanolyan értékes ember vagy,
mint ők. Bizonyos dolgokban viszont te vagy sokkal gazdagabb: a szülői
törődésben, az anyai-, a szülői és testvéri szeretetben, az összetartásban.
Ha pedig gondolatban egy kicsit kiemelkedsz, és körülnézel a nagyvilágban, azt látod, hogy nagyon sokan vannak olyan helyzetben, amilyenben
te vagy. Köztük is nagyon sok az értékes, kedves, odafigyelő, gondoskodó,
segítőkész ember, akinek érdemes keresni a társaságát. Vannak ilyenek az
osztályodban is! Próbálj a gyakorlatban is más közösségeket, barátokat
keresni. Az osztályod csak egy kicsi része annak a nagy közösségnek,
amelyben élünk. Vannak más osztályok, másik iskolák, másik utcák, ahol
bizonyára élnek olyan társak, akikkel jól megértitek egymást. Ha
bekapcsolódsz a helybeli művelődési egyesület munkájába,
énekkarba vagy a cserkészcsapat, iskolai szakkör, templom
stb. életébe, észreveszed, hogy annyira nem is fontos a
ruha. Tudom, hogy ebben a pillanatban számodra az
osztályod a legfontosabb közösség, még sem kell ragaszkodnod ahhoz a néhány hangadó lányhoz. Nemsokára
rengeteg értékes emberrel fogsz találkozni, ha kilépsz az
osztályod szűk köréből.
Ugyanakkor beszélgethetsz az osztályfőnököddel, az
iskolai szakszolgálattal (pedagógus, pszichológus) erről
a problémáról. Például az osztályfőnöki órák egyikén. Ha
módod van rá, vállalj valamilyen alkalmi munkát (persze a
szüleiddel megbeszélve!), érdeklődj a szomszédoknál, kinek
kell segítség: pl. kutyasétáltatásban, bevásárlásban, fűnyírásban
stb. Az így keresett pénzből időnként vehetsz magadnak egy-egy
divatos cuccot, amit igazán büszkén viselhetsz majd, hisz te
kerested meg a munkáddal a rávalót!
„Kedves Bori Mária!
Én egy 14 éves fiú vagyok, és van egy gondom. Nemrégiben az egyik tanárom meglátta, hogy az utcán
cigizek. Másnap az osztályfőnöknőm behívatta a
szüleimet. Az anyámék megengedték, hogy cigizzek, akkor a tanároknak mi közük van hozzá, hisz
nem a suliban szívtam?!
B. B.”
Válasz:
Kedves B.B.!
Ha hiszed, ha nem, a tanár az utcán is tanár, és nem fordíthatja el a fejét, ha valami olyat lát, ami veszélyezteti az egészségedet.
Félt téged. Én a te helyedben örülnék neki, hogy a tanáraim törődnek velem, odafigyelnek rám. Akkor kellene elgondolkodni, ha a tanár az iskolában tiltaná a cigizést, ám elfordítaná a fejét, ha az iskola előtt dohányoztok.
A szüleid bizonyára elmondják az oszinak, hogy ők megengedték a cigizést,
de a nevelők dolga, hogy felhívják a szülők figyelmét is a káros dolgokra.
Ne felejtsed el, hogy nagyon gyorsan függőségi viszonyba kerülhetsz a
cigitől, ez lesz a „kábítószered”. És a cigi pillanatnyi serkentő hatásáért egy
csomó mérget viszel be a szervezetedbe. Köztük vannak olyan mérgek is,
amelyekkel a második világháború alatt a koncentrációs táborokban a
gázkamrákban kivégezték az embereket. Gondolj arra, hogy néhány év
dohányzás után, kátránygyár lesz a tüdőd. És azt sem szabad figyelmen
kívül hagyni, milyen sok pénz válik füstté. Számold ki, hogy hetente hány
cigit szívsz el, szorozd be a hetek számával egy évben, és meglátod azt is,
hogy mi mindent vehetnél azon a pénzen, amit elfüstölsz: egy bicajt, új
mobilt, CD-ket stb.

Játék
bárgyú ellenféllel? A kiskutya tehát ismét az
embereket fixírozta – lehet rosszallás is volt
a tekintetében –: No, mi lesz? – Sajnos, nem
vette senki a lapot. Ha nincs ló… Újra fölkapta „áldozatát”, odébb farolt vele, s mély
megvetéssel belepottyantotta a fűbe.
Úgy látszik, nemcsak én figyeltem ezt a
játékprovokátort. A járda szélén vörös petytyes labdaroncs virított, valaki a kutyus elé
passzolta. Vissza se hőkölt, azonnal vörös
„támadójára” rontott. Még mordult is harciasan, ami – mi tagadás – inkább nyikkanáshoz
hasonlított, de azért az is benne volt: majd elintézlek én! És elkapta! Lóbálta fenyegetően,
kéjesen, vérszomjasan… De hát a fél labda
sem szállt vitába vele. Pedig futni is hagyta
– persze, le sem vette róla a szemét. Hiába,
reménytelen – ez látszott csüngőre gyűrt
fülén, lekókadó fejmozdulatán, csalódottan
lógó farkincáján. Mintha temetne, úgy fogta
meg és pottyintotta a műanyag pohár mellé
a labdaroncsot is. Aztán ült a fű és az aszfalt
határmezsgyéjén, okos szemével reménykedőn pásztázta a trolira várók arcát, vékony
farka biztatókat libbent. Nekem úgy tűnt, felhőtlen bizalom és töretlen remény csillogott
bogárszemében.
Ám befutott a troli, s gyorsan felkapaszkodtunk rá. Időm sem volt búcsúpillantást
vetni a kutyusra.

Úgy látszik, valaki elfogadta a kihívást
– talán éppen az, aki elébe pöccintette a
fél labdát –, fölkaphatta a szemtelen pofijú
kutyakölyköt, mert – nyomban észrevettem
– ott szimatolt fényes orrával a lábak között
és imbolygott ügyetlenül a troli rázódására.
Nem látszott rajta nyugtalanság. Inkább
a különleges helyzet izgalma: most végre
elkezdődhet a játék! Jött-ment a lábak
között, mintha természetes volna, hogy
pamacstalpa alatt zörög, imbolyog a talaj,
meg az is, ahogy megáll, belelendül a troli,
és mindinkább beleveszünk a házrengetegbe, közben szűkül mozgástere a szaporodó,
egymás mellé zsúfolódó lábak erdejében.
Az egymáshoz feszülő testek kerítése eltakarta előlem a kiskutyát.
Később átpréselődtem az embermaszszán, leszálltam a troliról. Álltam a járdán, és
a csörömpölő jármű után néztem.
Nyomban eszembe jutott: és a kiskutya?
Lehet, hogy valahol lesurrant már
– nyugtattam magam. Lesurrant és hazaiszkolt… Haza? Már ha visszatalál! Mint ahogy
az is lehet, hogy ott van még az ellenségesen sűrűsödő lábak között… Még mindig
játékra készen…
Aznap rengeteg dolgom volt, de minduntalan felmerült emlékezetemben az
emberek arcára szegzett kutyatekintete és
imbolygó kis farkincája. Csak játszani akart.
És az ember is játszik néha.
Kiss János
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kiskutya fekete volt, pimaszul
csillogó, kíváncsi szemmel, fehér
pamacsokkal és a háta közepén is
fehér folttal. Szemtelen pofiját provokatívan hordozta körül a trolibuszra várók között: hát senki sem akar itt játszani? De hát a
trolira váró nem játékos fajta, úgy áll, mint a
villanypózna, legfönnebb néha türelmetlenül pillant az órájára, vagy futó pillantással
nyugtázza az ide-oda lötyögő kutyust,
ahogy látszólag arra megy, amerre vidáman
lengő farka húzza. Abban, ahogy egy-egy
nadrágszárat körbejárt, vagy ahogy odaszagolt a műanyag szatyrok felé, jól látszott,
nem egykönnyen adja fel. Csakhogy a várakozók olyanok, mint a napimádók, mind
egy irányba fordítják arcukat, legfönnebb
akkor vetnének rá szemrehányó pillantást,
ha akár a villanypóznát, meg akarná jelölni
őket… A kiskutya elunta a meddő próbálkozást, egy műanyag fagylaltospoharat
kezdett kerülgetni. Begörbítette mellső
lábát, óvatosan megpöckölte, s a pohár
végre reagált a kihívásra – nyerset zörgött.
Nyilván erre várt a kiskutya, nekiugrott, és
igazi kutyadühvel lóbálta, marcangolta.
A pohár azonban nem tanúsított ellenállást. Még kétszer próbálta fölvenni vele
a harcot, de hát ez a tehetetlen közöny
nem túl szórakoztató, megvetően messzire
lódította a poharat. De biztonság okáért a
nyomában volt, és szétterpesztett lábbal
állt fölötte – ha mégis megmozdulna!… A
pohár kissé horpadtan és megadóan feküdt
az aszfalton. Mit lehet kezdeni egy ilyen

A fogakról

E

gykori hindu bölcsek egy bizonyos fafajta rágcsálására biztatták
embertársaikat, amitől fogaik egészségesek maradnak.
A mohamedánok szintén egy fadarabbal mostak fogat, mit előzőleg
beáztattak, majd addig vertek, míg a vége ecsetszerűvé nem vált.
Arisztotelész, görög tudós, Nagy Sándor makedón király nevelője, a
mindennapi kéz-, szem- és fogmosást javasolja nedves vászondarabbal.
A középkorban a gazdagok külön egyéni fogkrémeket rendeltek
gyógyszerészeiknél, melyet mézből, gyömbérből vagy porrá tört igaz-

gyöngyből kevertek. A napjainkban használt fogkefe őse először 1720
körül jelent meg.
A trópusi bennszülöttek a mai napig a Lophira nevű fa ágdarabkáját
használják, amely puha, könnyen elmállik, rostos, mint egy kefe és mentolszerű nedve van, ami friss leheletet és villogó fehérséget biztosít.
Ma azért kicsit más módszerekkel ápoljuk fogainkat, mint a középkorban.
Álljon itt néhány korszerű jó tanács:
Háromhavonta válts fogkefét!
Mindig lekerekített, közepesen kemény, esetleg lágy fejű, műanyag
szálú fogkefét használj!
Fogmosásnál az alapos öblítés helyett inkább köpd ki a fogkrémet
és csak módjával öblíts, hogy a fokrémben található anyagok a fogaid
környezetében maradjanak.
Lehetőleg csak egy kis idő múltával, ne evés után azonnal moss
fogat, mert így tovább dörzsölnéd az étkezés során savhatásnak kitett
fogakat.
A tökéletes fogmosás is csak a fogak felületének körülbelül kilencven
százalékát tisztítja meg. A nehezen elérhető helyek megtisztítására szolgál a fogorvos által végzett szakszerű fogtisztítás, fogkőleszedés. Jó ha
félévente egyszer felkeresed fogorvosodat, akkor is, ha semmi panaszod
nincs fogaiddal kapcsolatban. Éppen azért, hogy ne is legyen!

Játsszunk mást!
Mi a szerszámod?

Szólásmagyarázat

Ludas
a dologban
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okan azt hiszik, hogy a különben hibást, bűnöst, csínytevőt jelentő ludas szavunk összefügg Fazekas Mihály mesehősének, Lúdas
Matyinak a nevével. Pedig nincs köztük kapcsolat. De mi köze van az
inkább ostobaságáról, mintsem csínytevő hajlamáról ismert jámbor
libának a rosszban sántikáló emberhez?
Tudnunk kell, hogy néhány száz évvel ezelőtt a ludas szó jelentése
szűkebb körű és erősebben elítélő volt: csak a hamis eskün rajtacsípett, az esküszegő embert nevezték ludasnak. Ami viszont az ógörög
nyelvből ered, amelyen a szokásos esküforma, a ton Zéna (Zeuszra
mondom) hangzásra egybecseng a ton khéna (magyarul a lúdra)
kifejezéssel. A latinon keresztül a középkori magyarban a ludas is
a hamis esküt tevő, esküszegő jelentést kapta. Az akkori szokások
szerint az ilyen embert nemcsak anyagi javainak az elkobzásával
büntették, hanem megszégyenítésül még döglött ludat vagy ludat
ábrázoló szégyentáblát is akasztottak a nyakába.
Ma már persze a ludas szavunk csak átvitt értelemben használatos.

A játékosok két csoportra oszlanak, egymással szemben
sorbaállnak.
Kisorsoljuk, melyik csapat kezd.
A kezdő csapat indító játékosa kap egy labdát. Azt átgurítja a
szembenálló csapat tetszés szerinti játékosának, miközben mond egy
szakmát.
A fogadó játékosnak az adott szakma, mesterség egy szerszámát,
munkaeszközét kell válaszul mondania. Ezután ő gurítja vissza a labdát,
s ő mond szakmát.
Aki nem tud a szakmához szerszámot mondani, vagy nem jut hirtelen eszébe új szakma, átmegy az ellenfélhez „fogolynak”.
Győz az a csapat, amelyik meghatározott idő alatt (5 perc) több
foglyot ejt.
Ennek érdekében a szakmát mondók igyekeznek ritka szakmákat
mondani, hogy a fogadó ne tudjon szerszámmal felelni.

Ugráló verebek
Kiránduláson gyűjtsünk egy zacskóra való gesztenyét vagy makkot.
Rajzoljunk egy 6–8 méter átmérőjű kört, szórjuk el benne a zacskó
tartalmát. Ez lesz a madáreledel. Válasszunk ki egy játékost, ő lesz a
nagymadár. Beáll a körbe. A többiek, az ugráló verebek a körön kívül
maradnak. A verebek féllábon ugrálva hol beugranak a körbe, hol kiugranak belőle. Közben igyekeznek a madáreledelt felcsipegetni. A nagymadár ezt nem engedi: a körben futkározva megcsipkedi a verebeket,
azaz megérinti őket. A megcsipkedett verebek az addig összegyűjtött
madáreledelt visszarakják a körbe, és kiállnak. A játék három percig tart.
A legügyesebb veréb az, aki a legtöbb madáreledelt gyűjtötte össze. A
következő fordulóban ő lesz a nagymadár. Több forduló után az is eldől,
hogy ki a legügyesebb nagymadár, ki fogta meg a legtöbb verebet.

Berakós rejtvény
– Adjon nekem egy kiló narancsot! Hány darab fér
egy kilóba?
– Úgy öt-hat.

SZ

A vevő kérését megtudod, ha berakod a rácsba a
megadott szavakat, betűcsoportokat.
Kétbetűsek: ÉK, ÉP, IZ, MC, ŐZ, SH, YL, YR.
Hárombetűsek: ATE, BÓN, EAB, EIN, EHÉ, GÍN, HAD, HI(SZ),
IEZ, IZÉ, KAP, RIL, TEA.
Négybetűsek: ÍRNÁ, ZENG.
Ötbetűsek: ELÁLL, KAGYLÓ, MOTEL, ZAJOS.
Hatbetűs: ALIGHA.
Hétbetűsek: DEDIKÁL, PROTEIN.
Kilencbetűs: ADÓTORONY.
Tizenegy betűsek: CSODÁLKOZIK, SZAVAHIHETŐ.
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Betűrejtvények
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Skandináv rejtvény (30.)
Ebben a rejtvényben egy vízi út elnevezését, valamint építőinek a nevét kell megfejtenetek.
Segítségül ajánljuk, hogy lapozzatok a Jó Pajtás szeptemberi első számának Gyöngyhalász
oldalára.
FEKETE ISTVÁN
FECSKÉJE
ROM. MAGYAR
NÉPCSOPORT

BELEEGYEZIK
BÓR

PARASZT,
SZERBÜL
KULCSÁR
TIBOR

KIS ANNA

LÁNGOL

TETŐFEDŐ

SZIGETEL

HA, SZERBÜL

ITTRIUM

1

RÉTESTÉSZTA,
SZERBÜL

NAGYON
ÁLMOS

EGY

ÉSZAK

MŰVÉSZETI
STÍLUS
(ÉK. H.)

2

KELET

ÜVEGDUGASZ

LÉTEZNI
KÖTŐSZÓ

AZOK

GYORSAN
MÚLIK
BORDÁS GY.
REGÉNYE

SÓS BETŰI

SZIGET,
SZERBÜL
TEMPUS

PATÁS
ÁLLAT
A BÖLCSŐ
TESZI

FÉRFINÉV
(ÉK. H.)
KICSI
(ÉK. H.)

GRAMM

KORSZAK

A. R. O.

NÉMET
NÉVELŐ

FORDÍTOTT
AGY!

IBI BETŰI

SUGÁR

NITROGÉN
CSAPADÉK
SALAMON
GÉZA

IGEN,
OLASZUL
ZAMBIA

SVÉDORSZÁG
FRANCIAORSZÁG

NORD

PIRI KÖZEPE

KÉN

DEHOGY!

TOR VÉGE

KÖTŐSZÓ

RÉGI
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ÉNEKELT
SZÓCSKA

SZARAJEVÓ

Fele így, fele úgy
EDITKE, ICUSKA,
JÓZSEF, KARCSI,
MÁTYÁS, ZSÓFIA
Írd be a neveket az
ábrába balról jobbra
és jobbról balra
(te döntöd el)! A
kiemelt átlóban az
Árvácska, az Úri muri, a
Rokonok stb. írójának
vezetékneve alakul
ki, amennyiben jól
dolgoztál.

Szóláncok

Kicsi sarok

Rózsafajták
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MESTER

SZITA

TÁRS

FÉK

Játék a szavakkal
1. KIVÁNDOROL
2. AMERIKA
3. KALANDOR
4. BEATZENE
5. PANTOMIM
6. OLAJOS
7. BOLÍVIA
8. MÁGNES
A felsorolt szavak mindegyikében egy-egy név bújik meg.
Ezeket kell megtalálnod.

Szóbetoldó
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A 29. szám megfejtései
Keress olyan szót,
amely minden
sorban értelmes
szót alkot az ott
lévő betűkkel.

T

6

4

Körszámtan
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A

T

A lóugrás szabályai szerint olvasd össze a betűket! Könnyítésül
eláruljuk, hogy három rózsafajtáról van szó.

1

4
A körcikkekben levő számok egy
bizonyos logika szerint követik
egymást. Ha erre rájössz, máris
beírhatod a hiányzó számot az
üres körcikkbe..

3

Z

Keress olyan szavakat, amelyek mind a felső, mind az alsó szóval
értelmes összetett szót alkotnak.

M

2

8

2

12

1

Berakós rejtvény
– Mert leesne a szemüvegem.
Betűrejtvények
1. szerelem, 2. emberfeletti,
3. tarack, 4. talány
Csigavonalban
szitakötő
Átlóban a megfejtés
Kontra Ferenc
Így is, úgy is
1. lakat, 2. Avala, 3. kalap, 4. alaki, 5. tapír
Kertészkedjünk
1. karfiol, 2. zöldbab, 3. zöldség, 4. krumpli, 5.
káposzta, 6. paprika; a 7. növény: uborka
Kitöltőcske
egres – sereg
A 28. skandináv rejtvény helyes
megfejtése:
MÉG NYÍLNAK A VÖLGYBEN A KERTI VIRÁGOK.
Könyvjutalmat kap
Ristić Anita,
Doroszló

(FOLYTATJUK)
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Aranykoporsó

MÓRA FERENC regénye nyomán
írta CS. HORVÁTH TIBOR,
rajzolta FAZEKAS ATTILA

Kos (III. 21.–IV. 20.)
Egy illető segítségével eloszolhatnak a fejed
fölé gyűlt sötét felhők. Tölts minél több időt
ennek a személynek a társaságában! Ne érezd
magad feszélyezve a barátaid között! Inkább
légy őszinte, és mondd ki, mi nyomja a lelked!
Tudod, néma gyereknek az anyja sem érti a szavát. Az idősebbekkel légy udvarias, előzékeny,
ám a véleményedet ne hallgasd el még akkor
sem, ha az merőben különbözik másokétól.

Ha van háziállatod, ne hanyagold el, hiszen
az állatoknak is szükségük van törődésre! Ha
már bekönyörögted az otthonodba a kis lényt,
foglalkozz vele, szánj rá egy kis időt. Oszd be
idődet, mert most szinte minden perc számít.
A jövődre nézve meghatározó fontosságú történések tanúja lehetsz.

Bika (IV. 21.–V. 20.)

A józanságodra szükség van, ne veszítsd el
a fejed. A mostani hét a számvetés hete. Tedd
félre az érzelmeket és a sérelmeket! A suliban
igyekezz jó pontot szerezni, ezért határozottan, energikusan fogj a tanuláshoz, pontosan
végezd a feladataidat! Látogasd meg egyik
közeli ismerősöd, vagyis az a lényeg, hogy
kimozdulj otthonról!

A bolygók jótékony hatásának következtében aktivitásod fokozódik. Minden áron bizonyítani szeretnél, ezért szinte keresed a kihívásokat. Egyik este a szórakozás kerül előtérbe,
mert mindenre nagy érdeklődéssel, lelkesen
reagálsz. Ne feledd, hogy céljaidat aligha tudod
egyedül megvalósítani, keress hát szövetségeseket, akikre bármikor számíthatsz.

Ikrek (V. 21.–VI. 21.)
Most legyél te az, aki enged. Ne komplikáld a
dolgokat, ha mindent egy leegyszerűsített séma
alapján nézel, könnyen megtalálod a bajodra
a megoldást. A vitákban a gyermeki éned mutatkozhat meg. Könnyen megtörténhet, hogy
igazságtalanul vádolsz meg másokat. Ez nem
okos dolog, és nem is mész vele semmire, egyenességedet azonban mindenki nagyra értékeli.

Rák (VI. 22.–VII. 22.)
A boldogságtól szinte szárnyakat növesztesz, élvezd hát minden pillanatát. Ismerőseid
nagyon segítőkésznek mutatkoznak. Ezt nem
feltétlenül kell kihasználnod, elég, ha elkönyveled a szándékukat. Esténként pihend ki magad,
mert sok feladat vár rád. Ne kerülj összeütközésbe senkivel, mert te húzod a rövidebbet. A
héten a szerencse is rád mosolyoghat.

Oroszlán (VII. 23.–VIII. 23.)
Nem vagy túl harcias kedvedben, inkább
hagyd rá az emberekre a dolgot még akkor is,
ha neked van igazad. A boldogság, a jókedv
dominál, te sem tudod, miért. Egyszerűen csak
jól érzed magad a bőrödben. Barátaid, családod
napjait is bearanyozza pozitív hozzáállásod. Ha
egyedül érzed magad, keresd fel egyik közeli
ismerősödet vagy rokonodat. A legjobb, ha
mindent mókásan fogsz fel.

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

Adj idősebb rokonod szavára! Ha nem is
kéred ki a tanácsát, hasznos lenne rá hallgatni,
hiszen több tapasztalattal rendelkezik mint te.
Őrizd meg értékrendedet, bármi történjen is!
Heves érzelmek kíséretében közelítesz meg
minden témát. A józan mérsékletből fakadó
szempontokat nem veszed figyelembe. Ez a
hét így nem alkalmas gyakorlati kérdések megoldására.

Skorpió (X. 24.–XI. 22.)

Nyilas (XI. 23.–XII. 21.)
Valaki szerelmes érzéseket táplál irántad,
ha felnagyítod ennek a szerepét, akkor saját
magadat vezeted félre. Először tisztázd önmagadban a dolgokat, és csak utána reagálj. Ha
szívességet kérnek tőled, ne tétovázz, hiszen
mások is segítenének a helyedben. Most csak
magadra számíthatsz, ezért jobb, ha nem
teregeted ki a dolgaidat, ha úgy érzed, hogy
senkiben sem bízhatsz.

Bak (XII. 22.–I. 20.)
Pár nap múlva gyökeresen megváltozhat a
véleményed egy bizonyos dologról. Ez a hét a
barátkozásnak kedvez. Mozogj társaságban,
vegyülj el a tömegben. Most könnyen kerülhetsz a figyelem középpontjába, de ez ne
kápráztasson el. Feleslegesen adsz tanácsot
ismerősödnek, akiről gyanítod, hogy bajban
van. Nem tudod megállni, ellenben ő ellenséges érzelmeket táplálhat veled szemben,
amiért beleszóltál az életébe.

Vízöntő (I. 21.–II. 19.)
Nagyon izgalmas, változatos hét elé nézel. Szinte a légkörben is az izgalom érdekes
feszültsége vibrál. A hétvége is sok újdonságot hozhat, ne maradj hát otthon! Kedvet
érezhetsz ahhoz, hogy a kitaposott ösvényről
letérj és új utakat keress, ám egyedül könnyen
eltévedhetsz. Igyekezz kerülni a vitákat, mert
hamar veszekedésbe torkollhatnak!

Halak (II. 20.–III. 20.)
Ne rendezz féltékenységi jelenetet, mert
semmi okod nincs rá! Mozgalmas hétnek nézel
elébe, és a telefonod is állandóan csörögni fog.
Többnyire átsiklasz a tanulnivaló felett, de ezt
mihamarabb pótolnod kell, mert számon kérhetik tőled. Ha összeszeded magad, kiküszöbölheted a nagyobb hibákat.

Pesti buszon

Hajnali párbeszéd

Dicső természet

– Mondja, sofőr, most jön a Nyugati
pályaudvar?
– Dehogyis jön, uram. Mi megyünk
oda.

Ketten beszélgetnek a kocsmában.
– Nézd, pajtás, már hajnalodik
– mondja az egyik. – Eleget ittunk.
Megyek haza a feleségemhez. Neked
is ezt ajánlom.
– Oké. De nem fog haragudni a feleséged, ha ilyenkor állítok be hozzá?

Két barátnő beszélget a parkban.
– Imádom a természetet! – sóhajt az
egyik.
A másik végigméri, majd megszólal:
– Azok után, amit veled művelt?!

A festő magából kikelve mondja a
kritikusnak, aki a képeit becsméreli:
– Hogy mondhatja ön egy képre azt,
hogy rossz? Próbált ön már valaha is
festeni?
A kritikus nyugodtan feleli:
– Nézze, én egy tojásról is meg
tudom mondani, hogy rossz-e, pedig
még sosem tojtam.

Munkaerőpiac
– Hol dolgozol?
– Sehol.
– Akkor mit csinálsz?
– Semmit.
– Hát, ez jó kis foglalkozás!
– Kitűnő, csak nagy a konkurencia.

Útfestő
Talpraesett embert keresnek az
útfenntartók. A próbaidős alkalmazott
az első napon tíz kilométer záróvonalat
fest az útra. A második napon már csak
öt kilométert, a harmadikon pedig alig
kettőt.
– Mi a visszaesés oka? – kérdik tőle.
– Tehetek én arról – tárja szét a kezét a
dolgozó –, hogy egyre messzebbről kell
visszaszaladnom a festékesvödörhöz?

Azonosítás
– Nos, uram, felismeri a holttestet?
– kérdi a bűnügyi orvosszakértő a
szemtanút.
– Nem is tudom. Talán, ha a hangját
is hallhatnám…

Vendéglőben
– Tessék, itt van a pacal és a korsó
sör.
– Elnézést, de én nem ezt kértem, ezt
a szomszéd asztalnál ülő rendelte.
– Akkor cseréljenek gyorsan helyet!

Muzsikaszó
– Mondd, a lányod valóban szereti
a zenét?
– Nem hiszem, mert akkor nem erőltetné annyira a zongorázást.

Vízesés
– Jean, öntsön vizet a számítógépbe!
– Miért, uram?
– Mert szörfözni szeretnék az
interneten.

– Mi a csudát csináltok abban a varázsiskolában?

Rémület a levegőben
Rémülten ül az utas a repülőgépen,
vacog, a fogai összekoccannak. Odamegy hozzá a pilóta, és nyugtatgatni
kezdi:
– Tudja, repülni sokkal kevésbé veszélyes, mint, mondjuk, autót vezetni.
Képzelje el, a múltkor egy ismerősöm
gyanútlanul utazott a sztrádán, amikor
hirtelen ráesett a kocsijára egy repülőgép!

Munkamegosztás
Tormáné a mennyezetet festi egy
hatalmas létra tetejéről, a férje pedig ül
a fotelben, és nézi a meccset.
– Szívem – szól le az asszony –, ha leesnék, a szünetben hívd ki a mentőket!

Macskajaj
Eltűnik a spájzból másfél kiló vaj.
A háziasszony a macskára gyanakszik.
Elkapja a cicát, ráteszi a mérlegre, pont
másfél kiló.
– Na, a vaj már megvan. De akkor hol
a macska?

– Na, a másik nagyanyátok tud ilyen szupermenest játszani?
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Műbírálat

Személyleírás

Puska

Udvarias kiszolgálás

A medve szörnyű részegen tántorog
haza a kocsmából. Meglátja a nyuszika,
gondol egyet, elkapja, és alaposan elveri. Másnap felébred a mackó, persze,
nem emlékszik semmire. Ezért aztán
feljelentést tesz ismeretlen tettes ellen
az erdei rendőrőrsön. Róka nyomozó
összehívja a tisztáson az összes állatot,
és megkezdi a kihallgatást, de nem jut
eredményre.
Egyszer csak megszólal a medve:
– Eszembe jutott valami! Bár csak
körvonalakat láttam, azt tudom, hogy
az elkövető fején két lengedező izé
volt.
Felkiált erre a nyuszika:
– Na, csiga, szorul a hurok!

– Jean, hozza a puskámat, lőni akarok!
– De hát az egész ház alszik, uram!
– Nem baj, majd lábujjhegyen lövök.

– Pincér, azt hozza nekem is, kérem,
amit ott az ablaknál esznek!
Pár perc múlva jön a pincér leszakított nyakkendővel, összeverve.
– Nem volt könnyű, kérem! Alig akarták ideadni!

A csapat vége
Megszűnik a skót kisváros fociklubbja.
– Nem tudja, miért oszlott fel a csapat? – kérdezi az egyik ottani lakostól
a másik.
– Te nem is tudod?
– Nem.
– Hát azért, mert ellopták a labdát.

Nagyítás
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Levél
– Megkaptad a legutóbbi levelemet?
– kérdezi a skóttól az öccse.
– Azt, amelyikben tíz fontot kérsz?
– Igen, azt.
– Nem kaptam meg.

– Mondja, fényképész úr, életnagyságú nagyítást is vállal?
– Természetesen, uram.
– Tudja, van egy kivételesen szép felvételem a Fruška goráról.

Menü

Jó szakma

Miután elfogták a két szökött rabot,
a börtönigazgatóhoz kísérik őket. Az
igazgató megkezdi a kihallgatást:
– Miért szöktek meg?
– Mert ehetetlen az étel, amit itt
ebédre adnak! – feleli az egyik rab.
– És mivel fűrészelték el a rácsokat?
– A reggeli pirítóssal.

Kovácsot két évi börtönre ítélik, és
büntetésének letöltése végett bekísérik a fegyházba.
– Ha jól viseli magát – szól hozzá a
fogházigazgató –, megengedjük, hogy
fogsága alatt a szakmájának megfelelő
munkakörben foglalatoskodjék. Mi a
foglalkozása?
– Pilóta vagyok.

– Hogy a csudába tudtál ennyire eltévedni, Aladár?

A jósnő
– Na, milyen volt a jósnő?
– Csalódás. Amikor bekopogtam,
megkérdezte, hogy ki az.

Meseváltozat
A gonosz boszorkány áll a tükör
előtt:
– Tükröm, tükröm, mondd meg nékem, ki a legszebb a vidéken?
Mire a tükör:
– Állj félre, nem látok semmit!

Ferde
Nagy társaság gyűlik össze
Kaporéknál.
A házigazda egyszer csak rápillant
felesége lábára, és gyorsan odasúgja
neki:
– Ferde a varrás a harisnyádon.
Az asszony sietve megigazítja a harisnyáját, és halkan megkérdi:
– A másik harisnyám rendben van?
– Igen, azon egyáltalán nincs varrás.

– A kerékbilincsnek hála, az egyik kerekem megmaradt!

Megérte!
A szabadkai Studio Bravo
Képzőművészeti Műhely újabb sikerei
A Penelában
készült
díjazott
aolkotások

A polgármesteri hivatalban
A bennünket szállító busz előtt

N

yolcadik alkalommal hirdette meg az évorai (Portugália)
székhelyű Teoartis elnevezésű művészeti és kulturális szervezet
nemzetközi képzőművészeti pályázatát. A
beérkező alkotásokat szakzsűri bírálja el.
Arany- és ezüstérmeket, valamint különdíjakat oszt ki. A legalább 20 munkát tartalmazó kollekciókat külön értékeli. A legjobb
kollekciót beküldők jutalma az, hogy az
iskola, csoport vagy műhely tanára és két
diák meghívást kap Portugáliába. Az idén
20 országból pályáztak, és az alkotásokból
1400-at az év folyamán kiállításokon mutattak be több portugál városban. Tíz csoport,
köztük mi is, Penelában tartózkodhatott
augusztus 28-ától szeptember 4-éig.
Első nap a polgármesteri hivatalban
fogadtak bennünket. A Teoartis igazgatóCIP – Katalogizacija u
publikaciji
Biblioteka
Matice srpske,
Novi Sad

nője átadta a díjakat. A műhelyesek két
ezüstérmet kaptak. Név szerint Sanela
Viman és Pavlović Eszter. Megtekintettük a kiállítást is, amelyen ott volt még
Milic Áron, Szabó Katalin és Szabó Batancs
Melinda munkája is. Ezután az idegenvezetővel körbejártuk a várost és a közvetlen
környékét. Jártunk Conímbrigában, itt van
a Nyugat-Európában feltárt egyik leghoszszabb római kori ház. A Cas de Cantaber
néven ismert gazdag, fürdőrendszerrel
ellátott villa díszes medencék és oszlopos
kertek köré épült. Engem a szebbnél szebb
padlómozaikok varázsoltak el. 1912-ben
kezdték meg az ásatásokat a 13 hektáros
területen, de nagy része még mindig a
föld alatt van.

Ezután négy kemény
munkával eltöltött nap következett. Két napig Penelában,
két napig pedig Espinalban
dolgoztak a fiatalok. Az utcán
alkottak, ki utcarészletet, ki
templomot, házat vagy éppen érdekes díszítésű kaput
választott magának témául.
Az itt készült alkotásokat a
találkozó utolsó napján értékelték. Mindkét szabadkai
kisművész díjazott lett. Fontosnak tartom kiemelni, hogy
a többi díjazott művészeti
iskolából került ki.
Ott tartózkodásunk alatt jártunk még
Coimbrában (itt található a világ egyik legrégibb egyeteme, Dénes király 1290-ben
egyházi felkérésre alapította). A Figueira da
Foz nevű városkánál megmártottuk lábunkat az óceánban és napoztunk a homokos
parton. Felkerestük Fatimát, az ismert zarándokhelyet is.
Köszönettel tartozom a szülőknek, akik
maguk állták a költségeket, valamint a szabadkai Proffis utazási iroda személyzetének,
akik megtettek mindent, hogy vízumot
kapjunk és megtalálják a lehető legkedvezményesebb repülőjáratot.
Grubanov Martinek Emília
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