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Jó Pajtás

Nem fogod elhinni, pedig igaz!
Már mondtam, hogy mi Újvidék legszűkebb belvárosában élünk. A házunknak van
egy szépen berendezett udvara, sok virággal
és jó néhány fával.
És képzeld: az idén egy szarkapapa meg
egy szarkamama épp a mi udvarunkat szemelte ki magának, hogy fészket rakjanak az
egyik magasabb fán.
Azóta a halványzöld, barna pettyes
tojásokból kikeltek a kis szarkák is, amelyek
most a szüleikkel együtt itt lármáznak az
udvarban. Igen, lármáznak, mert nem épp
énekesmadarak.
Egyszer, amikor a „lakók” nem voltak odahaza, felmásztam a fára, hogy megnézzem a
fészküket. Vékony gallyakból fabrikálták, és
agyaggal tapasztották ki. Belülről fű és szőr
keveréke béleli a szarkalakosztályt.
Különböző magvakkal etetem őket, szerencsére nem válogatósak. Úgy is mondhatnám: mindenevők. Egyszer valahonnan egy
egeret hozott a szarkamama a fiókáknak.
Ebből arra következtetek, hogy nem épp
haszontalanok.
Ugyanakkor az a szóbeszéd járja róluk,
hogy nagy adag tolvajhajlammal áldotta

H

meg őket a természet. Állítólag mindent
felcsípnek és fészkükbe cipelnek, ami fényes.
Akár egy arany fülbevalót vagy gyűrűt is.
Ezért mostanában anyu és Gabriella húgom
(a másik Gabi a családban) nagyon ügyelnek
arra, hol hagyják az ékszereket.
Mivel Robi öcsi is figyeli őket, mi ketten
elhatároztuk: a közelgő tél idejére még több
madarat szeretnénk az udvarunkban látni.
Ezért hamarosan felcsapunk ezermesternek,
és madáretetőket, madárházakat barkácsolunk deszkából. Apu több barkácsújságot is
vásárol, és az egyikben épp a közelmúltban
láttam néhány rajzot arról, hogy készülnek
a madáretetők.
Ha elkészülünk, ugyanitt megmutatom
a házikókat. Hátha te is kedvet kapsz a madáretetéshez.
(A fotón a szarkapapa az udvarunkban.)
Gabi

A hét fotója

allottad már, mi a szumó? A japánok
kedvenc sportja. Mondhatnánk úgy is: a
japán birkózás. Lényege, hogy egy körbe beáll
két, legalább 150, de inkább 200 kilós pasi, és
elkezdik lökdösni egymást. Aki kibillenti a körből a másikat, az győz.
A sikeres szumóbajnok számára fontos a
testsúly. Minél több a hús (vagy inkább háj) raj-

ta, annál nagyobb az esélye, hogy ő fog győzni
a titánok vetélkedőjén. Egy japán kölyöknek
nem egy világhírű focista vagy kosárlabdázó,
de még nem is egy autóversenyző az eszményképe. Á, nem. Számára a szúmóbajnok az Isten.
A kicsi, ferde szeműek zsenge iúkorukban
kezdik az egy szál gatyában folyó sport edzését. Mint azt képünk is bizonyítja.

M

ajd ha egyszer házasodni szándékozol,
jusson eszedbe ez a nyúlfarknyi bemutató. A képen látható szerkentyűtől biztos tovább
fog lágyulni az Ő szíve.
A karikagyűrűket tartó kecses doboz tetejének belső oldalán ugyanis egy színes megjelenítő (olyasféle, mint a mobilokon) van, amely
egy rejtett gomb megnyomása után vetíteni
kezdi a képeket.
Milyen fotókat? Hát ezt igazán nem nehéz
kitalálni. De azért elmondjuk a lényeget. A vőlegény az esküvő előestéjén odahaza betáplálja a
masinába a párjával korábban készített fotókat:
pl. egy-egy romantikus kirándulásról, randevúról szülinapról.
S mikor az anyakönyvvezetőnél vagy a pap
jelenlétében kimondják a boldogító IGEN-t,
a vőlegény előkotorja a zsebéből a gyűrűket
tartó dobozt, és levetíti a képeket.
No, mit szólsz hozzá?

Egy hétig a mese világában

M

ennyire igaz az, amit Szakács Zita
ómoravicai diák hét éve a Jó Pajtásban
megjelent versében leírt. Az óbecsei
Petőfi Sándor iskolában is egész héten valóban
örömüket lelték a gyerekek a játékban, egész héten a mese viágában éltek, szórakoztak minden
a mese jegyében zajlott. Természetesen a lelkes
fiatal tanárnőiknek, Kákonyi Erika föci-, és Csábi
Krisztina tornatanárnőnek köszönhetően, akik
mindent megtettek, hogy ez a hét felejthetetlen
legyen, ugyanis ők voltak a főszervezők.
Első nap mesefigurába öltözött tanárokat
kellett megkeresni, akik vagy az iskolában,vagy
az iskolaudvarban bújtak el. Ezen a napon választottak az osztályok egy mesét, s a verseny
idején az volt a csoportnevük. Másnap ennek
a mesének megfelelően kellett beöltözni. A
zsűri körbement az osztályokban, és osztályozta,
mennyire voltak kreatívak a csoportok.
A sportnapon röplabdáztak, fociztak. A fiúk
fociztak, a kismalacok a kecskegidák ellen. A
lányok röplabdáztak. A boszorkányok játszottak
a tündérlányok ellen. Itt is a jók, a tündérlányok
győztek, mint a mesében.
A falujáték is a mese jegyében telt. Közvetlenül a verseny előtt kapták meg a kérdéseket,
nehogy azt higgyétek, hogy volt idejük előre
fölkészülni.

Októberben van a GYERMEKHÉT,
Sok gyermek ebben leli örömét.
Ők a legfontosabbak egész héten,
Erre vártak már oly régen.
Sokféle verseny van ilyenkor,
Benevezhet bárki bármikor.
Énekelnek, táncolnak, tudásukat bemutatják,
Sokan meg a sportban erejüket fitogtatják.
A legjobbakat kiválasztják,
Szép ajándékkal jutalmazzák.
Örömmel telik el az egész hét,
Mindenki szívében megmarad e szép emlék.

Megvan a csillag

Kicsi a cipőm, még a lábujja
se fér bele

Csak a férges bioalma az értékes

Meg kellett fogni a csizmás kandúrt...
Kecskemamának szilvára volt szüksége a
gombóchoz. A focipályán lévő piacon meg
lehetett vásárolni „száz aranyért”. Azonban itt is
tartani kellett a „farkastól”.
A csoportoknak a legnehezebb volt megfelelő cipőt találni Hamupipőkének. Csak láttátok
volna, azt a sürgés forgást! Ferencz Edvin
tanár úr, Hamupipőke megtestesítője hatalmas
(46–47-es) lábára nemigen akadt báli cipő, ami
után szegény úgy esdekelt. A meséből tudjátok,
hogy azon a bizonyos bálon siettében egyiket
elveszítette. Hiába hoztak cipőket, egy se felelt
meg. Még én is oda adtam az enyémet, de még
az ujjai se fértek bele. Kartondobozokat akartak
rákötözni a lábára, de az nem tetszett neki...
Aki fölmászott az égig érő paszulyra (bordásfalra), elérte a csillagokat. Minden csoportnak

egyet le kellett hozni. Az iskola környékén csobog az élet vize. A beteg király csak egy köbdecilitertől gyógyul meg, ha többet iszik meghal. A
zsűri mérte ám, ki mennyit hozott!
A gonosz mostoha arcpakolásához szükség volt: nadragulyára, kakukkfűre, vackorra,
körömvirágra, lúdlábra, pásztortáskára és
macskagyökérre. Még az utcára is kimentek
„gyógynövényért”.
Be kellett hozni, megvigasztalni a szomorkodó Arielt...
Vége-hossza nem volt a mókának, rohangászásnak, mert időhöz voltak kötve. Este fél hétkor
zárult a verseny. Hogy melyik osztály győzött?
Szerintem mindenki, mert mindannyian jól szórakoztak, még mi is!
Konz Erzsébet

Leszámolják a szilváért a száz aranyat

Nagy a tolongás a zsűri előtt
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Az iskolaudvarban lévő faházikóban élt Piroska nagymamája, oda vitték a csoportok a „bort”.
Vigyázni kellett az ott ólálkodó „farkastól”, mert
elkaphatta őket.
Bizonyítékot kellett hozni, hogy a mézeskalács házban jártak, s kiszabadították Jancsit
és Juliskát. Gondolhatjátok, hogy finom sütivel
bizonyítottak!
Hófehérkének aranyalmát vittek, s külön
pont járt a bioalmáért, értsd: a kukacosért!

Jó Pajtás

Elfogyott a mézeskalácsházból hozott
bizonyíték

1956 októbere
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agyarországon 1948–1953 között
a sztálinista terror volt jellemző, az
országban mindent behálózó és ellenőrzése alatt tartó rendőrállam épült ki 28 000
fős államvédelmi rendőrséggel és kb. 40 000
besúgóval. 1953-ban meghalt Sztálin, és az új
szovjet vezetés utasítására Rákosi lemondott a
miniszterelnöki tisztségről. Az új miniszterelnök
a szövetkezetesítés ellenzése miatt 1949-ben
a pártvezetésből kizárt agrárszakember, Nagy
Imre lett. Reformelképzelései első lépéseként
amnesztiát hirdetett, felszámolta az internálótáborokat, a könnyű- és élelmiszeripar javára módosított a támogatások rendszerén, a parasztságot sújtó terheket mérsékelte, béremeléseket és
árcsökkentéseket hajtott végre. Az életszínvonal
érezhetően emelkedni kezdett. A szovjet megszállás és a pártdiktatúra azonban már beindított
bizonyos megállíthatatlan folyamatokat.
Kevéssé ismert tény, hogy a forradalom nem
Budapesten kezdődött el és nem is a fővárosban
folyt először vér, hanem Debrecenben. Október
23-án reggel debreceni diákok többezres tömege gyűlt össze az egyetem előtt. A diákok innen
jelszavakat skandálva és forradalmi dalokat
énekelve, nyolcas sorokban a belvárosi pártszékházhoz vonultak, hogy az egyetemi iúság húsz
pontos követelését kinyomtassák. A pártvezetés
tárgyalt a diákok küldöttségével, majd Görbe János az épület erkélyéről elszavalta Petőfi Sándor
Még kér a nép című versét...
Október 24-én hajnalban a szovjet honvédelmi miniszter, Georgij Zsukov parancsára a szovjet
csapatok bevonultak Budapestre. Szovjet harckocsik sorakoztak fel az Országház körül, valamint
a hídfőknél és a legfontosabb útkereszteződéseknél. A felfegyverzett forradalmárok válaszul
a város több pontján barikádokat emeltek, és
megkezdődtek az utcai harcok. Folytatódott a
fegyveres ellenállási csoportok kialakulása a város
különböző pontjain: Csillaghegyen, a Baross téren,
a Corvin köznél, a VIII. és IX. kerület déli részén, a
Tompa utcában és a Berzenczey utcában. A felkelők a Bem laktanyából és a Timót utcai fegyverraktárból nagy mennyiségű fegyvert zsákmányoltak
és az önkéntes jelentkezők ezreit fegyverezték fel.
A fegyveres ellenállók sikerrel folytatták a harcot
a megszállókkal szemben, és egymás után tették
ártalmatlanná a szovjet harckocsikat, fogságba
ejtve legénységüket. Az évek óta Magyarországon élő szovjet katonák számos esetben nyíltan
barátkoztak a felkelőkkel, akik gyakran meggyőzték őket a forradalom tisztaságáról.
Október 31-én a média hírül adta a leginkább
várt hírt: a szovjet kormány határozatot hozott
csapatainak Magyarországról történő kivonásáról! Nagy Imre kora délután beszédet mondott
a Kossuth téren, amelyben bejelentette, hogy
tárgyalások kezdődtek az országnak a Varsói
Szerződésből való kilépéséről és hogy október
23-a nemzeti ünnep lesz.
Eisenhower amerikai elnök október 31-i
elnökválasztási televíziós és rádióbeszédében
a magyar nép iránti csodálatának adott han-

got. Ugyanebben a beszédben azonban azt is
kijelentette, hogy az Amerikai Egyesült Államok
az új magyar vezetést nem tekinti potenciális
szövetségesének és nem fog katonai segítséget
nyújtani a magyaroknak. Ezzel Moszkva gyakorlatilag megkapta a jóváhagyást az invázióra.
A magyar forradalom első napjaiban maga
a szovjet pártvezetés is megosztott volt. Hruscsov és a többség eleinte a katonai beavatkozás helyett a politikai megoldást, Nagy Imre
reformkommunista vezetését támogatta. A
szovjet pártvezetés október 31-i ülésén mégis
úgy döntött, hogy megszegi a tűzszünetet és
leveri a magyar forradalmat. Megtévesztésül
ugyanakkor szovjet diplomatákat küldtek Nagy
Imre kormányához, hogy megtárgyalják a szovjet csapatok kivonását.
Hajnalban az ország egész területén megindult a szovjet támadás. Reggel 5 órakor az
ungvári rádió a Szovjetunió által kinevezett
ellenkormány (Magyar Forradalmi MunkásParaszt Kormány) Nyílt levél a dolgozó magyar
néphez című közleményét sugározta, melynek
aláírója Kádár János „miniszterelnök” volt. 5 óra
20 perckor viszont a Kossuth Rádióban Nagy
Imre mondta el a következő drámai szavakat:
Itt Nagy Imre beszél, a Magyar Népköztársaság
minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a szov-

jet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen
azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék
a törvényes magyar demokratikus kormányt.
Csapataink harcban állnak! A kormány a helyén
van. Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével!
A szovjet invázió erősebbnek bizonyult a nép
fegyveres lázadásánál. A következő három évben mintegy 400 embert végeztek ki a forradalomban való részvételért, több mint 21 000 személyt börtönöztek be, 16–18 ezer főt internáltak.
Mindezt az amnesztia ígérete után, és úgy, hogy
a résztvevők jelentős része elmenekült az országból. A börtönökben sokakat brutálisan vallattak,
megkínoztak, köztük számos nőt és kiskorút is.
Az 1957. évi 4. törvénnyel lehetővé tették a 16
év feletti fiatalkorúak esetében is a halálbüntetés
kiszabását. A szovjet hadsereg által elfogottak
közül további többszáz főt szovjet hadbírósági
eljárás során végeztek ki, mintegy 860 embert
a Szovjetunió kényszermunkatáboraiba deportáltak. Nagy Imrét és munkatársait cseles módon
előbb a jugoszláv nagykövetségre csalták, majd
a szovjet hadsereg Romániába szállította, ahol
később kivégezték.
Október 23. nemcsak Magyarország, hanem
minden jóérzésű és szabadságszerető magyar
ember ünnepe.

Képzőművészeti barangolás

„Hiszen a művészet valójában
a természetben rejtőzik…”

Albrecht Dürer:
Nagy gyeprészlet
(1503., Bécs, Albertina)

állat bundáját. A felület számtalan
ecsetvonásból áll, de az apró részletek, amelyeket joggal csodálunk,
nem vonják el figyelmünket a lényegről. Dürer tökéletesen ábrázolta az állat jellegzetességeit. Látjuk,
milyen félénk természeténél fogva,
lapít, és minden zajra fülel, hogy
azután gyorsan menekülhessen ellenségei elől. De természeti tanulmányait még Dürer is oltárképein
használta fel, akárcsak kortársai.
(Folytatjuk)
Albrecht Dürer:
Nyúl
(1502., Bécs, Albertina)

Jó Pajtás

NEVEM: Gyorgyevics Elvira
BECENEVEM: Elvi, Elvike, LG
CÍMEM: 24400 Zenta,
B. Radičevića 35.
MELYIK SULIBA, OSZTÁLYBA
JÁROK: November 11. Ált. Isk.
7. c
KEDVENC TANTÁRGYAIM: Matek,
kémia
AMI NEHEZEN MEGY: Szerb
KEDVENC TANÁRAIM: Mikus
Anita (matek), Tripolsky
Zsuzsanna (föci)
KEDVENC OLDALAIM A JÓ
PAJTÁSBAN: Vicckupac,
Zenebona, Tiniturmix
KEDVENC FILMJEIM: Apafej, Nem
férek a bőrödbe, NCIS...
KEDVENC KÖNYVEM: Thomas
Brezina könyvsorozatai
KEDVENC ÉNEKESEM: Nincs.
KEDVENC EGYÜTTESEM: S.O.A.D.,
Slipknot, R.H.C.P., Good
Charlotte, Korn, Tankcsapda,
Alvin és a Mókusok...
KEDVENC DALAIM: Happy?, River
stb. (Rengeteg van.)
KEDVENC SZÍNEIM: Narancsszín,
kék, sárga, zöld....
KEDVENC ÉTELEIM, ITALOM:
Pizza, palacsinta, Pepsi, rostos
szörpök
KEDVENC ÁLLATOM: Kutya
NEVE: Puli
KEDVENC TÉVÉMŰSORAIM: Aktív,
Favorit
KEDVENC ÉVSZAKOM: Nyár

a tájat magáért a tájért festette
meg. E vízfestmények legnagyobb
része 1495-ben keletkezett, amikor
a festő először utazott Észak-Itáliába. Dürert azonban nemcsak a táj
egésze ragadta meg, felfedezte az
apró dolgok szépségét is. Nagy
gyeprészlet című, 1503-as víz- és
fedőfestékkel készített művén figyelmét a legapróbb részletek sem
kerülték el. Nagyon finom árnyalatnyi eltéréssel ábrázolta az egyes
fűszálakat, közöttük jól láthatók a
gyermekláncfű levelei és virágai.
Különösen hatásos, ahogyan a
különböző irányú, nagyságú és
formájú növényeket látszólagos
összevisszaságuk ellenére gondosan elrendezi. Így alakult ki a természeti szép megörökítése mellett
a műalkotás sajátos szépsége.
Egy évvel a Nagy gyeprészlet
előtt alkotta Dürer Nyúl című
vízfestményét. Csodával határos,
hogy milyen buzgalommal és
művészeti érzékkel ábrázolta az
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émetországban elsőként
a nagy tudású Albrecht
Dürer lépett a művészet
új területére. Tőle származik ez a
mondat: „Hiszen a művészet valójában a természetben rejtőzik, és
azé, aki meg tudja ragadni” (azaz
lerajzolja). Dürer volt az első, aki

Ferrari F430 Scuderia

A gazdagok játékszere

Hogy nem mindennapi
négykerekűről van szó, azt már
az a tény is bizonyítja, hogy ezt a
meggyvörösre lakkozott csodát
maga Michael Schumacher,
a hétszeres Forma–1-es
világbajnok mutatta be.
ár az első pillantásra látszik: a Scuderiát nem arra
tervezték, hogy poros, sáros faluszéli utakon poroszkáljon vele a gazdája.
Nem, persze hogy nem. Mert a 430-as nem más, mint országúti használatra szánt versenyautó!
Aki nem hiszi, kukkantson be az ablakon. Az utastér sem
okoz csalódást, a vékony támlájú versenyülések, a csúszásgátló markolóval felszerelt kormánykerék és a lábteret kitöltő
alumínium fék- és gázpedálok láttán bárkiben feléledne a
vadállat.
Hát még a motor! Az autó nyolchengeres, és nem kevesebb mint 510 lóerős.
A boldog sofőrt mindenféle elektronika segíti abban,
hogy a megvadult Scuderiát ellenőrzése alatt tartsa. Kell is ez,
mert gondolj csak arra, az 510 lóerő egy 1250 kilogrammos
országúti szörnyet képes óránként több mint 300 kilométeres sebességgel röpíteni.
Az olasz gyárban nem ezerszám gördül ki a csarnokból az
új Ferrari. Kevesek hordoznak a zsebükben néhány százezer
dollárt, amennyit az autószalon pénztáránál le kell számolni.
Magyarán szólva, ez az autóköltemény csakis a dúsgazdagok játékszere...
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Őfelsége
Shrek
Elképzelt csevegés a
zöld ogréval a nyáron
bemutatott Shreksorozat harmadik
epizódjáról és
következő kalandjáról

Szőke Herceg mesebeli gonoszokkal szűri
össze a levet, mert ő akar az üresen maradt királyi székbe ülni. Fiona és édesanyja, Lilian királynő összetoborozzák a barátaikat, barátnőiket, rokonaikat és a csapat
szembeszáll a herceg ordasaival…
– Ez minden?
– Nem elég?
– Valamit elhallgattál. Azt, hogy az
elutazásod előtt tudod meg az örvendetes hírt: Fiona gyerekeket vár.
– Ó, igen… hát… ugye… apa lettem.
Szamár és Csizmás Kandúr a közelben
lebzselnek, így a csemeték – ők hárman
– nem unatkoznak. Ők a „nagybácsik”,
mármint a Szamár és a Csizmás Kandúr. A
végén persze az történik, amit én akarok
és amit az a nyolc író akart, akik a szövegkönyvön dolgoztak, valamint Chris Miller,
a rendező. Az én hangomon Mike Myers
szólal meg, további hangok: Cameron
Diaz, Eddie Murphy, Antonio Banderas,
Justin Timberlake és mások… Ennyit
erről. Mosollyal üdvözölhetsz, én vagyok
most a király…
– Eredeti dalok is hallhatók a harmadik részben.
– A teljesség igénye nélkül: Live And
Let Die (Wings), Do You Remember Rock

’N’ Roll Radio (The Ramones), Immigrant
Song (Led Zeppelin), Barracuda (Fergie),
Joker And The Trief (Wolfmother), Cat’s
In The Cradle (Harrí Chaplin). Összegzés
az én részemről: Az első filmben Shrek
úgy érezte, nem méltó arra, hogy szerelmes legyen, a másodikban nem hitte el,
hogy méltó férje lehet a hercegnőnek,
most pedig azzal az érzéssel küzd, hogy
nem lenne belőle jó király és jó apa. Ez
nagyszerű történet arról, hogyan kell
mindig magunkban hinni, és nem másokra hallgatni, amikor életünk egy-egy
fordulópontjához érünk.
– Mi lesz veled a jövőben?
– Lesz Shrek 4. is! 2010-ben ígéri ezt
a Dream Works stúdió. A sztoriról még
semmit sem tudni, de az eredeti szinkronhangok már leszerződtek hozzá. Én,
Fiona, Szamár és Csizmás Kandúr nem
maradhatunk ki az újabb epizódból. Hadd
mondjam még el azt is, hogy a stúdió
tervbe vett egy önálló Csizmás Kandúrfilmet, amelynek a Shrek 4. és esetleg a
Shrek 5. között lesz a bemutatója. A film
címe: Egy ogreló története. Hogy én benne leszek-e ebben a mulatságban, még
nem tudom…
B. Z.
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– Ne haragudj, haver, de azt mondják, hogy a sorozat lassan, de biztosan
laposodik, a színvonal csökken. Mi igaz
ebből?
– Öregem, nem vitás, hogy az első
epizóddal olyan magasra tettük a mércét,
hogy most van hová süllyedni. De engem
és a társaimat annyira megszerettek a nézők, hogy ezt az átmeneti válságot elnézik
nekünk, mert abban reménykednek: lesz
újra nagy kaland, lesznek újabb és újabb
szereplők, tehát aggodalomra semmi ok.
– Mi történt veled a nyáron látott
harmadik eresztésben?
– Hűha, sok minden! Harold király,
Fiona édesapja súlyosan megbetegszik.
Így én a darlingommal nem mehetek
vissza a romantikus mocsárba. Ami még
rosszabb: aktuálissá válik a trónutódlás
kérdése. Én vagyok az első számú jelölt,
a trón várományosa. De nekem nem kellenek a cifra göncök, fütyülök az udvari
szertartásokra. Szerintem rajtam kívül
egy ember örökölheti a trónust, ez Artie,
Fiona mamlasz és régen látott unokaöcscse. Nosza rajta, menjünk útra Szamárral
és Csizmás Kandúrral, ráncigáljuk elő a
trónörököst, aki iskolakerülő is és nagyon
lusta. Ezalatt a palotában a bosszúra éhes
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(vagy kalandjairól)

Ki szerzi meg a leendő telefonáló
kegyeit? Nagy ám a harc a
mobiltelefonokat készítő gyárak
közt. Nem csoda, hogy újabb és
újabb meglepetésekkel szolgálnak
a világhírű és az ismeretlen cégek
egyaránt. Ma néhány újdonságról
számolunk be – csak neked!

Meglepő ötletek,
reklámfogások

Mobilos kütyük

Nahát! Hogy mit ki nem
találnak!
tt van például ez a kurblis mobilItöltő, amely egyben zseblámpa is.
Szóval mától kezdve elmehetsz
többnapos kirándulásra, nyaralásra, telelésre, rokoni látogatásra és
egyéb helyekre, a hagyományos
mobiltöltőd otthon felejtheted.
Mert íme, itt a kurblis töltő!
Az ezüstös dobozka tetejéről
csak felnyitod a kurblit, a vezetéket
a telcsire csatlakoztatod. Aztán
hajrá: gőzerővel tekerni kezded. A
kütyüben rejlő parányi áramfejlesztő pedig egy időben töltögetni kezdi a lemerült akkumulátort. A hab
a tortán a következő: a nagyjából

cigarettásdoboznyi szerkezet másik
oldalán egy zseblámpaégő van. Ha
tekered, világít. Való igaz: nem ez az
első kurblis töltő. Viszont ráadásként
zseblámpaként is használható. Ilyen
még nem volt.

Ez a teljes neve

Kihangosító+dokkoló
Nokia 5310 telefonokhoz
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M

iből indult ki a csavaros
eszű feltaláló?
Alighanem te is észrevetted már: gyakori probléma,
hogy nem találod a kedvenc
telefonodat. Erre jó megoldás ez a telefontartó.
– És ez is valami? – kérdezheted most joggal.
No ez még valóban nem
nagy valami. De az már igen,
hogy a tartóban (szaknyelven: dokkolóban) két apró
hangszóró is helyet kapott.
Így a telefonba töltött
zene ezentúl nemcsak fülhallgatón élvezhető, hanem
az egész szobát kitölti majd

Rihanna legújabb sikerszáma.
Azt azért ne reméld, hogy
segítségével akár zenés, táncos mulatságot rendezhetsz
majd...

Plussz egy karóra!
zzel az ötlettel igyekszik minél több hívet szerezEni magának a Sony Ericsson.
Arról van szó, hogy a tisztelt vásárló minden
újonnan vásárolt Sony Ericssonhoz egy divatos karórát kap ajándékba. Amelyet leginkább egy Swatch
órához tudnánk hasonlítani.
Az óra semmilyen különleges tulajdonsággal
nem bír, egyszerűen csak szép.
Azért egyelőre még ne örülj, a reklámhadjárat
még nem ért hozzánk. Nálunk még külön-külön kell
megvásárolni a maroktelefont és az órát.

Gyémántokkal kirakott
mobil

Áálom ám: valóság! A recept
lom ez vagy valóság? Nem

a következő: végy egy elismerten
jó telefont (a képünkön Motorola
H500), ne sajnáld róla a gyémántokat, és kész az eszeveszetten drága
eszköz.
Érdekel, hogy ki eszelte ki
mindezt? Megmondjuk ezt is. A
világhírű Swarovski ékszergyár.
A Motorola csak a telefont adta
hozzá. Mondani sem kell, nagy a
baj, ha a fehéren-lilásan ragyogó
eszközt ellopják vagy elveszítik.

A karomvágás tudománya
Adsz a kutyád szépségére, egészségére? Idegesít már, ahogy
a nagyra nőtt karmai kopognak a parkettán vagy odakint az
udvar betonján? Akkor ezt is olvasd el! Mert tudnod illene,
mikor szükséges a kutya körmét levágatni.

A

karomvágás – az állatorvosok szerint
– nem úri szokás, hanem fontos egészségügyi beavatkozás.
Eleinte azért kell vinnünk kutyusunkat,
mert 3-4 hónapos koráig – míg minden védőoltást meg nem kap, és kialakul szervezetének
ellenálló képessége – az esetleges fertőzések
miatt nem ajánlott utcára engedni. A szobaszőnyegtől és a cipőcsócsálástól pedig nem
fog normálisan kopni a karma. Ezért szükséges
az állatorvossal eltávolíttatni a hosszúra kinőtt
karmokat.
Mit mond még az állatorvos?
„Felnőttkorban is szükségessé válhat a
karomvágás, ha a mancsok nem megfelelően
zártak, vagy ha a mellső vagy a hátsó lábak ötödik ujján karom, ismertebb nevén farkaskarom
van, mivel az nem érinti a talajt. Ha valamelyik
lábujj kifordul és nem szabályos (talajra merőleges) irányban növekszik, akkor szintén szükséges a karomvágás. Nem tud megfelelően
kopni az idősebb, már kevesebbet mozgó ebek
karma sem, így ők is karomvágást igényelnek.”
Hozzá nem értőként persze nem könnyű
megállapítani, hogy mikor hosszú már a

karom. Ezért jó ha tudod, hogy akkor kell a
karmot vágatni, ha az álló testtartásban levő
kutya karma már a talajra ér, és a testsúlyt tartja. A normális, rendesen kopott karom sosem ér
teljes felületével a talajra!
– Én is vághatom? – kérdi sok kutyatulajdonos.
Mivel a karomban vérerek és idegek is találhatók, ezért jobb szakemberre bízni a műveletet. A kutyák karmainak levágása tehát nem
egyszerű feladat, még akkor sem, ha látszólag
annak is tűnik! A legnagyobb nehézséget az
okozza, hogy nem lehet egyszerre sokat levágni a megnőtt karomból, mert nagyon közel van
a végéhez az ér és a benne levő ideg. Így ha túl
sokat sikerül levágni, akkor az fájni fog, meg
egy ideig erősen vérzik is.
Szerencsére a karomvágásra csak ritkán
kerül sor.
Miért?
Kevés olyan egészséges házikutya van,
amelyiknek rendszeresen vágni kell a körmét.
Mert ha egy kutya a fajtának megfelelő tartási
körülmények között él, akkor sokat járkál,
szaladgál. Annyit, hogy körülbelül ugyanannyi

köröm növekszik, mint amennyi lekopik. Az
egyensúly akkor borul föl, ha valamilyen betegség vagy anyagcserezavar folytán intenzívebbé
válik a szaruképződés, vagy a kutya csak kizárólag puha talajon és padozaton járkál.
A kopás egyébként kevésbé függ attól,
hogy a kutya fut vagy lassan sétál, hanem sokkal inkább a talaj fajtájától. A karom leginkább
szilárd, kemény talajon kopik, például betonon,
aszfalton, téglán, kavicson.
Természetesen idővel mi is elsajátíthatjuk
a karomvágás tudományát, de először azért
mégis érdemes állatorvos segítségét kérni.

Morzsi és Buksi

Odi
Neve: Odi
Szeme: barna
Színe: barnásfekete
Kedvenc ételei: hús, csont
Kedvenc játéka: labda
Papp Virdzsínia, Bácskertes

Ők az én kedvenceim. Mindkettő élénk,
virgonc természetű.
Valójában a nagymamám szerezte
őket, anyu egyik óvodásától.
A tacskófajtához tartoznak.
Még nagyon picik voltak, amikor hozzám kerültek.
Mindkettő barnássárga színű.
Nem válogatósak, mindent megesznek.
Örülnek, ha játszom velük, és boldogan
ugrándoznak, amikor sétálni készülődünk.
Ügyesek és okosak is, mert hangos
ugatással jelzik, ha jön valaki.
Fő szórakozásuk a zavarócskázás.
Sívó Rebeka, Péterréve
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Nem lehet elég
korán elkezdeni
a barátkozást!

1939-ben Budapesten meghalt Csonka János
mérnök, az autókban használatos porlasztó feltalálója

A

szegedi születésű feltaláló a
magyar technikatörténet kiemelkedő alakja. A jelenleg üzemeltetett sok száz millió benzinmotoron
ma is olyan karburátor van, melynek
alapgondolatával Bánki Donáttal
együtt ők ajándékozták meg a világot és elsőként szabadalmaztatták.
A legenda szerint Csonka János
és Bánki Donát, hazafelé tartva közös
kísérletezésükből, egyszer a Nemzeti
Múzeum sarkán egy virágáruslányt
vettek észre, aki a szájában tartott

vékony csőbe levegőt fújva oldotta
permetté a virágjainak szánt vizet.
Állítólag ez adta az ötletet, hogy
megalkossák a porlasztót, mely a
motorokban azóta is az üzemanyaglevegő keveréket állítja elő.
Csonka János Tsonka Vince
szegedi gépépítő kovácsmester
hetedik, legkisebb gyermekeként
született 1852. január 22-én. Már
iúkorában is érdeklődéssel figyelte
a műhelyben folyó munkát, ahol
szélmalmok, vízimalmok, tűzoltószivattyúk, olajprések, zárak, esztergapadok, orvosi műszerek is készültek.
Szakmai képesítés megszerzése
végett édesapja műhelyében tanult
19 éves koráig. Utána az Alföldi–Fiumei Vasút szegedi főműhelyébe
került, ahol közelről megismerhette
a gyerekkorában is megcsodált gőz-

mozdonyok szerkezetét. Szegedről
1873-ban Budapestre költözött.
Az itthon megszerzett szakmai
ismeretek és a német, valamint francia nyelv ismeretének birtokában
megvalósította régi tervét: 1874ben, a maga erejéből elindult külföldi tanulmányútra. Élete egy későbbi
szakaszában autómotorokat, sőt

autókat is tervezett és gyártott.
Csonka Jánost fiatal kora ellenére a
Királyi Magyar Természettudományi
Társulat 1887. február 16-án rendes
tagjául választotta. Az átadott
oklevél egyik aláírója maga Eötvös
Loránd, korának egyik legnagyobb
magyar tudósa volt.

Csonka
saját
készítésű
autója

• Ezen a napon történt • Ezen a napon történt • Ezen a napon történt •
Október 25.
Ma Blanka, Fodor, Margit, Mór,
János napja van.
Blanka
Spanyol eredetű név, jelentése
fényes, ragyogó, tiszta.

1825 (182 éve történt)
Megszületett
i.
Johann
Strauss osztrák zeneszerző, a
„valcerkirály”.

1838 (169 éve történt)
Megszületett George Bizet
(Carmen), a romantika nagy
francia zeneszerzője.

1854 (153 éve történt)

1939 (68 éve történt)

1906 (101 éve történt)

1918 (89 éve történt)

Megszületett az amerikai Charles
W. Post, aki a kukoricapehelyből,
a saját találmányából gazdagodott meg.

Budapesten meghalt Csonka
János mérnök, az autókban
használatos porlasztó feltalálója.

A kassai dómban országos ünnepség keretében örök nyugalomra helyezték Zrínyi Ilona és
II. Rákóczi Ferenc Törökországból hazahozott hamvait.

Budapesten a felfegyverzett
munkások és a katonák tüntetésével kezdetét vette az
őszirózsás forradalom.

Október 27.
Ma Szabina napja van.
Szabina
Latin eredetű név, a Szabin
férfinév női párja. Jelentése a
szabinok népéhez tartozó.

1811 (196 éve történt)

1864 (143 éve történt)
Megszületett John Francis
Dodge, az idősebbik amerikai
autógyártó és milliomos Dodge
fivér.
1864 (143 éve történt)
Franciaországban megszületett
Louis Jean Lumiere feltaláló,
filmrendező, aki testvérével
Auguste (Marie Louis)-tel szabadalmaztatta a mozgófilm vetítésére alkalmas kinematográfot.
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Október 26.
Ma Dömötör, Albin napja van.
Albin
A latin Albinus családnévből
ered, jelentése fehér. Ezenkívül
lehet a germán eredetű Alvin
alakváltozata is, amelynek jelentése nemes, tündér, barát.

1861 (146 éve történt)
Johann Philipp Reis német fizikus feltalálta a hangok elektromos közvetítésére szolgáló
eszközt, amelyet telefonnak
nevezett el.

1728 (279 éve történt)
James Cook kapitány felfedezte
a Sandwich-szigeteket.

Október 28.
Ma Simon, Alfréd, Anasztázia
napja van.

1923 (84 éve történt)

Atatürk

Singer
Az amerikai Pittstownban megszületett Isaac Merritt Singer, a varrógép legsikeresebb fejlesztője.

1782 (225 éve történt)
Megszületett Niccolo Paganini
itáliai hegedűvirtuóz, zeneszerző.

1858 (149 éve történt)
Megszületett Theodore Roosevelt az Amerikai Egyesült Államok 26. elnöke, a tedimackó
névadója.

1938 (69 éve történt)
Az amerikai DuPont gyár bemutatott egy új műanyagot,
amit ma nejlonnak nevezünk.

Felavatták a Szabadság-szobrot
New Yorkban.

Október 29.
Ma Nárcisz, Zénó, Melinda
napja van.

TAKARÉKOSSÁGI VILÁGNAP

Farkas
Feloszlott a Török Birodalom és
Törökország köztársaság lett.
Első elnöke Mustafa Kemal, ismertebb nevén Kemal Atatürk,
akit a modern Törökország
megalkotójának tartanak.

Október 30.
Ma Alfonz, Kolos, Fanni,
Stefánia napja van.

Nárcisz
Görög eredetű név, a
Narcisszusz férfinév női párja.
Jelentése: maga a virág.

Alfonz
Germán eredetű név, jelentése:
nemes, készséges, harcra kész.

Zénó

Kolos

A görög Zénón név latin
alakváltozatából származik. A
Zenóbiosz, Zenódotosz nevek
önállósult rövidülése. Jelentése: Zeusztól származó.

Régi magyar személynév. Jelentése: az iskolához tartozó, tanító, tanuló.

Melinda
Francia eredetű név, jelentése
ismeretlen.

1910 (97 éve történt)

Október 31.
Ma Farkas, Alfonz, Kristóf
napja van.

Anasztázia

1886 (121 éve történt)

Megszületett Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij orosz író.
Meghalt Jean Henri Dunant
Nobel-békedíjas svájci író, a
Vöröskereszt megalapítója.

Simon
A héber eredetű név, a Simeon
név görög Szimón alakváltozatából származik. Jelentése
meghallgattatás.
Az Anasztáz férfinév női párja,
amely görög eredetű, jelentése: a feltámadott.

1821 (186 éve történt)

Fanni
A Franciska és a Stefánia becézőjéből önállósult név. Más
magyarázat szerint görög,
szláv, német eredetű, jelentése:
virágkoszorú.

Régi magyar személynév. Azon
ritka eredeti magyar neveink
egyike, melyeket nem szorítottak ki a keresztény nevek.
A Farkas nevet a középkor
óta folyamatosan használják.
Jelentése a szó maga.

Kristóf
A görög Krisztophorosz névből
származik. Jelentése: Krisztust
hordozó.

1424 (583 éve történt)
Krakkóban megszületett I.
Ulászló magyar király (III.
Ulászló néven lengyel király),
aki minden erejével a fenyegető török veszély elhárítására
törekedett.

1926 (81 éve történt)
Meghalt a magyar származású
Harry Houdini (eredeti néven:
Weisz Erik), bűvész és szabaduló művész.

Az idős emberek

Futóverseny

Szerintem az idős emberek a társadalom élő lexikonjai.
Ha tanácsra van szükségem, mindig tudnak segíteni, mert már sok tapasztalatot szereztek az életben. Érdeklődve figyelek, amikor azt mesélik, mi mindent
éltek át hosszú életük során. Sokszor hitetlenkedve hallgatom, hogy milyen nehéz volt a gyermekkoruk. Ők már 5-6 éves korukban dolgoztak, nekem viszont
csak a tanulás a munkám. Sokuk iskolába sem járt, mégis úgy érzem, okosabbak, mint bárki más. Ők azt mondják, az „élet iskolájába” jártak. Számomra az
a legfurcsább, hogy az idős ember fogalma mást jelent a szüleimnek és mást
jelent nekem. A legérdekesebb mégis az, hogy a 80 éves dédmamám sem tartja
magát öregnek!
Nagyon szeretek régi fényképeket nézegetni, ilyenkor elgondolkodom
azon, hogy az idő múlásával minden mennyire megváltozik.
Remélem, hogy az életem során mindig lesznek mellettem idős emberek,
mert ők jelentik számomra a biztonságot.
Pósa Vivien, 6. osztály
Kis Ferenc iskola, Orom

A Gyermekhéten hétfőn reggel mindenkit a futóverseny izgatott. A versenyzők között én is ott voltam, a barátnőim biztattak, biztosan jól fogok futni,
hiszen a legutóbbi versenyen harmadik lettem.
Valahogy ezen a napon sokkal hosszabbnak tűntek az órák, de egyszer a
hatodik órának, a futóverseny pillanatának is el kellett jönnie. A szívem egyre
jobban kalimpált. Nagyon izgultam, bár fiúktól, lányoktól egyaránt biztató szavakat kaptam, de hát ezt inkább a gyomromban repkedő pillangóknak kellett
volna mondani. Megérkeztünk a verseny helyszínére, és izgatottan vártunk.
Hamar lefutották a negyedikes lányok a távot, és már a fiúk futottak. A fiúk után
pedig mi következtünk. A rajtot jelző síp hangját vártuk. Amikor a tanár leadta
a jelzést, a többiekkel együtt elkezdtem futni. Kezdetben előttem volt egy lány,
s nem tudtam megelőzni. Majd amikor a töltésre kellett felmenni, én kezdtem
vezetni. Már csak kocogni bírtam, amikor meghallottam a szurkolókat. Nekem
ez óriási lökést adott, összeszedtem magam, és befutottam a célba. Elsőként
érkeztem meg, utánam pedig jött a második, harmadik, és együtt lefotóztak
bennünket. Később még egy kicsit néztük a többi versenyzőt, majd visszamentünk az iskolába.
Számomra kimondhatatlanul nagy élmény volt ez, és hála mindazoknak,
akik szorítottak nekem, velem együtt örültek. A futóverseny után mindannyian
együtt ünnepeltünk.
Németh Anett, 5. osztály
Samu Mihály iskola, Péterréve

Petra
Ma az iskolában kint tornáztunk, de én csak a padon ültem és gondolkodtam. Lassan már öt éve, hogy megismertem Petrát, aki mára már a legjobb
barátnőm lett.
A haja barna színű, s ahogy észrevettem azt szereti, ha össze van fogva.
Szeme szép sötétbarna. Sötét ruhákat hord, nem szereti a rózsaszín, sárga vagy
egyéb világos színeket. Inkább rövid ujjú ruhát hord, mint hosszú ujjút. Magassága körülbelül 150 és 160 cm között van, súlya pedig 45 kg. Persze erre akkor
jöttem rá, amikor orvosi vizsgán voltunk. Szép az alakja, mert sokat tornázik.
Régebben együtt jártunk edzeni a Vitalisba.
Szereti az állatokat, sőt úgyis lehet mondani, hogy imádja őket. Negyedikben egy esős nap után giliszták, csigák voltak az úton, és én majdnem eltapostam őket, de ő megállított, és később együtt raktuk be az állatkákat a bokorba.
Nem szereti az ékszereket. Tavaly Ópusztaszeren voltunk kirándulni. Bementünk egy boltba. Mindenki a nyakláncokat, a gyűrűket és karkötőket nézte, de
ő nem. Ezért gondolom így.
Kedves és odaadó. Amikor nekem nem volt uzsonnapénzem, mert elfelejtettem elhozni, akkor ő volt az, aki kedvesen nyújtotta a pénzt, hogy legalább
egy perecet vegyek.
Szereti az izgalmas rajzfilmeket. A szülinapján a Harry Potter című filmet
néztük, és az izgalmas részeknél egyre izgatottabb lett. Múlt héten a moziban
voltunk, és a film végén a szalmabábuk meghaltak, ő a kezét a szájára téve ült.
Amikor bemutattam neki a barátnőimet, akiket ő nem ismert, barátságosan
és egy kissé szerényen mondta a nevét, ez azt jelenti, hogy barátságos.
Végül arra a következtetésre jutottam, hogy remélem Petrával örökre barátnők leszünk.
Gugánovity Zsanett, 5. osztály
Jovan Mikić iskola, Szabadka

Milyen volt…
Hogy milyen volt 72 napig sátorban élni? Hát… élményekben gazdag, az
biztos, de kezdjük az elején.
Szüleim úgy döntöttek, hogy felújítjuk a házat, amelyben élünk. Mindent
szépen elterveztünk és megszerveztünk. Hogy zökkenőmentes legyen a munka, bedobozoltunk mindent, csak a mindennapi használati dolgokat hagytuk
kéznél, és behúzódtunk négyen egy szobába. Ez sem volt valami kellemes.
Körülöttünk mesterek, por és őrült kopácsolás. De ami ezután történt, az már
durva volt. Egyik nap közölték velünk, hogy a mennyezet veszélyes állapotban
van, és mielőbb hagyjuk el a házunkat. Hogyan tovább? – kérdeztük egymástól.
A pince és a garázs tele volt bútorokkal és dobozokkal, mi már nem fértünk
volna be. Hosszas tanácskozás után úgy döntöttünk, hogy kiköltözünk a saját
udvarunkba, sátorba. Először elég jó bulinak tűnt. De ahogy múltak a napok,
egyre keservesebb volt a helyzet. Pedig igyekeztünk minden kényelmet biztosítani. Felállítottuk a medencét, volt konyhánk, ebédlőnk, benne televízió, igaz,
ha fújt a szél vagy esett az eső (ebből pedig volt bőven), nem lehetett hallani,
mert susogott a műanyag tető. Mondanom sem kell, hogy ez a nyár volt életem
leghosszabb nyara! Jóból is megárt a sok, hát még az ilyen életből! De egyszer
minden véget ér, így a mi kínjainknak is vége szakadt! 72 nap után elfoglalhattuk a szépen felújított otthonunkat.
Most már vidáman emlékeztünk vissza arra az időre, és jókat nevetünk, de
azért megbeszéltük, hogy pár évig nem megyünk kempingezni.
Kádár Viktor, 7. osztály
Október 10. iskola, Szabadka

A Gyermekhét
A Gyermekhét vidám és szép,
Nem tanul a boldog gyereknép.
Főzünk, játszunk, labdázunk a téren,
Boldogok vagyunk ezen a héten.
Azt szeretjük, hogy sok az akció,
De hiába, ha kevés a tanuló.

Szitás Tamás, 6. osztály
Petőfi Sándor iskola, Doroszló

Meseillusztráció. Konkolj Dávid szabadkai tanuló rajza
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Újra együtt
Végre itt van a szeptember elseje!
Nyár elején már nagyon vártuk a vakációt. A várható új élmények tartottak
minket izgalomban. Augusztusban már nem esett jól a játék, valami nyugtalanság vett rajtunk erőt. A várakozás jóleső izgalma töltötte ki napjainkat. Be
kellett vallanunk: várjuk az iskolát. Hiányzik a kihívás, a felelés izgalma, a jó
teljesítmény boldogsága. Vártuk már a nagyszünetek zsibongását, a közös
hancúrozást. Hiányoztak a tornaórák focimeccsei. Izgultunk, milyen lesz az
új tantárgy, és kíváncsiak voltunk tanárainkra is. Elérkezett végre a nap! Újra
együtt lehetünk önfeledten, vidáman.
Tudom, jönnek nehéz napok, amikor nem lesz olyan jó iskolában lenni, de
szeptember elsejének boldogsága felejthetetlen marad.
Köteles Endre, 6. osztály
Október 10. iskola, Szabadka

Gyermekhét
A múlt héten volt Gyermekhét,
Várt minket a sok játék,
Kacagtunk és vigadtunk,
Nagyon jól szórakoztunk!
Sajnos, hamar vége lett,
Számoltuk a perceket,
Csak egy hét volt, nem több,
Vidám volt az egész föld!

Guzsvány Nikoletta, 5. osztály
József Attila iskola, Bácskertes

Mexikói mulatságok

13 Jó Pajtás

– Ma elmegyünk, és meghallgatjuk a mariachikat! – mondta mexikói barátunk Viktoriano, akit mi a rövidség kedvéért Vikinek becézünk.
Mexikóváros tizenkétmillió lakosával országnak is beillik. Vannak villanegyedei és felhőkarcolói, de vannak öreg utcái is, amelyek köveit még a spanyol
hódítók taposták. Mi a Garibaldi tér felé vettük az irányt. Ennek környéke olyan,
mint valami óriási vidámpark. Bódék százaiban sütnek-főznek, a kikiáltók tengeri szörnyek, és bilincstörő óriások megtekintésére hívogatnak. A magas póznákról mutatványosok vetik magukat a mélybe. A nyüzsgés ott a legnagyobb,
ahol a mariachik gitároznak és énekelnek. A hatalmas tér minden szegletében
muzsikál egy-egy banda. Olyanok, mintha egy filmből léptek volna elő.
– Addig muzsikálnak, míg valaki fel nem fogadja őket – mondta Viki –, mert
nálunk nincs semmiféle mulatság mariachik nélkül!
Valóban időnként egy-egy banda szedelődzködött, és „munkába indult”. De
a sétálók legtöbbje megelégedett az ingyenmuzsikával a tortillával és a pikáns
mártással bekent kukoricalepénnyel.
Egy azték legenda szerint a kukorica az „égből pottyant”. Él azonban Mexikóban egy másfajta hagyomány is. A Frioles-völgy falvainak lakói a hegyoldalban, sásra emlékeztető vadnövényt mutatnak az arra járó turistáknak. „Abból
nemesítették ki – mondják – a mai kukoricát évezredekkel ezelőtt az őseink.
Bárhogyan történt is, annyi biztos, hogy a kukoricához a mexikóiak igencsak
értenek. Tucatnyi fajtát termesztenek és mindegyiknek más az íze és más a jellege. A fehér magvú kukorica lisztjéből sütik a legjobb tortillát. Az édeskésebb,
sárga magvából pudingot és finom hűsítő italt is készítenek. A legbecsesebb a
kékmagvú. Annak habkönnyű lisztjéből sütik a finom gyümölcsös kalácsot. A
falu, ahol Viki családjával él, alig félórányi autóbuszozásra van Mexikóvárostól¸
de aprócska vályogkunyhóival, olyan elhagyatottnak tűnik, mintha a világ végén volna. Amikor megérkeztünk, barna bőrű indio gyerekek lestek bennünket,
tágra nyílt, fekete szemekkel.
– Elhoztam a barátaimat! – kiáltott be Viki. Aki csak otthon volt, elősereglett,
hogy üdvözöljön bennünket.
Mikor betessékeltek, rögtön éreztem az illatokat, amelyek a kész vacsorát
jelezték.
Mindnyájan körülültük a tüzet, a szállongó illatoktól egyre éhesebben.
Barbaco volt a mai menü. Csak annyit sikerült megtudnom a háziasszonytól,
hogy marhahúsból készült. A barbacot egy olvasztott csokoládéra emlékeztető
valamire tálalták fel, aminek borzasztóan erős chiliíze volt. Ez a mole.
Végül egy hatalmasat aludtunk.
Maletaški Krisztina, 8. osztály
Cseh Károly iskola, Ada

Meseillusztráció. Német György szabadkai tanuló rajza

Emlékképek a nyárról
Két óra körül apu, Bandi sógor és én futballmérkőzésre siettünk Újvidékre,
mert fél ötkor kezdődött. Autóval indultunk útnak.
Amikor Újvidékhez érkeztünk, a Fruška gora tárta elénk szépségeit. Bent
a városban magas tömbházak, boltok, bevásárlóközpontok találhatók. No de
térjünk vissza a focira. A Karađorđe elnevezésű sportarénában már készülődtek a meccsre. A hazai Vojvodina és a spanyol Athlético Madrid mérték össze
erejüket. A rohamrendőröket végigsorakoztatták a gyalogúton és a kapuknál.
Felszerelésük a védőruha, gumibot és egy pajzs volt. Mi fél négykor értünk oda.
A jegyünk a stadion keleti oldalára szólt. A bejáratnál megmotoztak minket, és
átnézték, hogy mi van a zsebünkben. Aputól elkobozták az öngyújtóját. Bent
helyet foglaltunk. A pályán már folyt a bemelegítő edzés. Sok híres focistát
felismertem, akiket előzőleg a televízióban láttam, hiszen az Athlético Madrid
nagyon erős csapat. Egyszer csak nagy üvöltözéssel, dobogással és zászlókkal
megérkeztek a Vojvodina vérmes szurkolói. Még szerencse, hogy nem a mi
felünkre ültették őket. Egész idő alatt énekeltek. A bíró a sípjával jelezte a kezdést. Az újvidékiek találtak először a hálóba. Ez így maradt az első félidő végéig.
A második félidőben a madridiak kiegyenlítettek, majd átvették a vezetést. A
hazaiak részére büntetőt ítélt a bíró szabálytalankodás miatt. Az ellenfél kapusa
gyönyörűen elhárította a jobb alsó sarokba csúsztatott labdát. Így hát a végeredmény 2:1 lett a vendégek javára.
– Induljunk el most kifelé, mert aztán nagy tömeg lesz! – javasolta apu, és
még hozzátette: – Na, érdemes volt eljönni?
– Hát persze – feleltem –, ilyen mérkőzést nem lehet mindennap látni.
– Nekem is nagyon tetszett! – tette hozzá Bandi sógor.
Apunak végül igaza is lett a tömeget illetően, mert így tolongás nélkül
kijutottunk.
Visszafelé megálltunk egy gombosi csárdában, rendeltünk egy tálca grillezett húst, elfogyasztottuk és aztán hazamentünk Szilágyira. Örülök, hogy ott
lehettem a meccsen. Csak sajnos a drukkerek közt már gyerekek is vannak, és
őket is a csúnya beszédre tanították.
Görög Arnold, 8. osztály
Kis Ferenc iskola, Szilágyi

Az állatkertben
Egy keddi napon a család elhatározta, hogy elmegy kirándulni a palicsi szép
állatkertbe. Ennek az állatkertnek több mint ötvenfajta lakója van.
Először a struccot, hattyút és a récét akartuk megnézni. A hattyúkat nem
láttuk, de kielégített a struccok szép látványa. Odaértünk a madárházhoz, ahol
nagy zsivaj hallatszott. A madarak színes világa fogadott bennünket. Az egyik
épületben aligátorok voltak, és a vízben pihentek. A tigris és az oroszlán erősek,
de nehezen bírták a nagy forróságot, ezért megkeresték a lehető leghűvösebb
helyet a ketrecükben. A medve szomorúan nézett a ketrecből, mert nem volt
társasága, a mosómedve a farkát tisztogatta. Az állatsimogatónál a kecske
nagyon örült a simogatásnak. Az elefánthoz érve majdnem megfogtam az ormányát, de az elefánt észrevette, hogy nincs nálam semmi nassolni való, ezért
elballagott. Én már nagyon elfáradtam, ezért úgy határozott a család, hogy
megállunk fagyizni. Később még sok élőlényt megcsodálhattunk a pihenő
után. Sajnos egyszer minden jónak vége lesz, még az állatkerti sétának is.
Hazafelé azon gondolkodtam, hogy az állatvilág csodálatos, és mennyi fajjal
találkoztam e két óra alatt.
Erdélyi Adrián, 6. osztály
Kis Ferenc iskola, Oromhegyes

Menjünk horgászni!
Melegen sütött a nap. A hőségtől nemigen volt kedvem bármit is csinálni.
Hirtelen egy fantasztikus ötletem támadt: menjünk horgászni!
Szaladtam apukámhoz, hogy közöljem vele a tervem. Neki is tetszett a
gondolat. Lelkesedéssel készültünk. Összegyűjtöttük a kellékeket és kerékpárra
pattantunk. Az út hosszabbnak tűnt, mint azelőtt. Megérkezve kicsomagoltuk a
horgászfelszerelést, és egy terebélyes fa árnyékába telepedtünk. Apu felkötötte
a horgot a botomra, és gilisztát tett rá. Mihelyt elkészült vele, a vízbe lógattam.
Nem sokat kellett várnom, horgomra akadt az első hal. Nagyon pici volt, megsajnáltam, és visszadobtam a vízbe. A többinek azonban nem volt kegyelem.
Mind a szákomba került. Esteledett, hazamentünk. Otthon a cicáim vártak. Ők is
kaptak a zsákmányból. A maradék halat megtisztítottuk. Másnap megsütöttük,
és jóízűen elfogyasztottuk.
Büszke voltam a zsákmányomra.
Lukács Klaudia, 5. osztály
Samu Mihály iskola, Óbecse

Kedves Pajtások!
Csigává változtam
A történet, amit most leírok, egy esős napon történt. Iskolába menet sok csiga
kúszott az úton, én meg nem szeretem a csigákat, és sorra tapostam el őket.
Péntek volt, és tanítás után este lefeküdtem. Másnap reggel arra ébredtem, hogy
anyám agyon akar taposni. Nem értettem miért. Nagy nehezen rájöttem, hogy nyálas, ragacsos és büdös csigává váltam.
Egyszer csak egy hang azt súgta, hogy két napom van jóvá tenni szörnyű bűnömet. Azt kérdeztem, hogyan tudnám két nap alatt jóvá tenni a bűnömet, amikor
olyan lassú vagyok, mint a csiga. A hang erre nem felelt. Amikor elindultam, olyan
volt, mintha úgy szaladnék, mint egy olimpiát nyerő futó. Útközben találkoztam egy
hölggyel, aki elvesztette a gyerekeit. Eszembe jutott, hogy jóvá kell tennem mindent, ezért a hölggyel együtt elkezdtem keresni a gyerekeit. A lurkók egy fal mellett
kúsztak az utcán. A hölgy azt kérdezte, hogy mivel hálálhatná meg a segítségemet.
Mivel láttam, hogy nagyon szegény, nem kértem semmit.
Amint sétáltam, az erdőben rátaláltam egy kis levéldarabra, nagyon éhes voltam, ezért felvettem, és elkezdtem rágcsálni. Amíg rágcsáltam, egy szegény beteg
apót láttam, aki már kúszni sem tudott. Nagyon megsajnáltam, és a maradék levelet
odaadtam. Másnap egy sárba ragadt nénit segítettem ki.
Az erdőben egy ember a csigafarmjára gyűjtött csigákat és engem is elvitt a
csigafarmjára. Ott a többiek elmesélték, hogy mit csinálnak itt a csigákkal. Nagyon
megijedtem. Az jutott eszembe, hogy kirághatnánk a hálót, és elszökhetnénk.
Nagyon sokan rágták a hálót, mire a legnagyobb csiga is kifért a lyukon. Mindenki megköszönte, hogy eszembe jutott, a csigák rágni is tudnak. Megkérdezték,
hogyan hálálhatnák meg, amit értük tettem. Elmeséltem, hogy mi történt velem, és
azt kértem, segítsenek. Azt mondták, hogy feküdjek le, és aludjak.
Közeledett az este, behúzódzkodtam a házamba, és elaludtam. Reggel arra
ébredtem, hogy megint ember vagyok. Rájöttem, hogy a csigáknak lényegében
nagyon nehéz a sorsuk. Ezután az esemény után, ha csigát láttam az úton, akkor
szépen a fűre tettem.
Toth Mártin, 6. osztály
Fejős Klára iskola, Nagykikinda

Az én kutyám
Az én kutyám Kusiró
Sárga szőre ragyogó,
Szeretgetni jaj de jó!
Futkározni is szeret,
El is szökik, ha lehet!

Urbán Egon, 5. osztály
Cseh Károly iskola, Ada

Hörcsög
Hörcsög az én kedvencem,
Van belőle kettő nekem.
Az egyiknek fehér a farka,
A másiknak a színe barna.
Nehogy elvigye a macska!

Régi ismerősök jelentkeztek Szabadkáról, az Október
10. iskolából. Belovics László, Bús Levente, Köteles Endre, Papilion Dániel már harmadikos, negyedikes korukban
nagyszerű fogalmazásokat küldtek a Rügyfakadásnak, ezért
örülök az újabb írásoknak. Régen olvastam a nagykikindai
Fejős Klára iskola tanulóinak munkáit is, s ezt azért sajnálom, mert amit most küldtek a hetedikesek, dicséretükre válik.
Már a fogalmazás címével felkeltik a figyelmet: Mit csinálok,
amikor nem csinálok semmit?, Törött vonalzó, Csigává
változtam… A csigává változott Toth Mártin fogalmazása
azért került a mai válogatásba, mert rímel az adai állatbarát
ötödikesek versikéivel. Ők pedig, egy osztálynyi állatbarát azért
érdemelnek dicséretet, mert 20 játékos, szellemes versben mutatták be kedvenceiket. Olvashattok ma még a képzeletbeli
(Mexikói mulatságok) és valós (Milyen volt…, Emlékképek)
nyári élményekről, de még a napsugaras ősz és a Gyermekhét
eseményei is visszacsengenek.
Következik a névsor, s benne azok, akik a héten gazdagították a Rügyfakadást:
Ada: Albek Anita, Bacsi Szintia, Balassa Lilla, Bicskei Zsolt,
Boros Brigitta, Csuvik Viktor (2 írás), Csúzdi Gábor, Karácsonyi
Rita, Kordován Ariella, ? Kristóf, Kovács Dóra, Maletaš Krisztina, Micsiz Roland, Mihalek Lóránt, Nagy Nikolett, Nikolić Vanda, Rúzsa Karolina, Sterbik Emese, Szabó Vera, Tóth Kalocsay
Réka, Urbán Egon, Ürményi Sára, Vastag Tamás (2 írás) és
Volford Diana;
Bácskertes: Dienes Blanka (3 írás) és Guzsvány Nikoletta;
Nagykikinda, Fejős Klára iskola: Csőke Áron, Kurunci
Tímea, Molnár Melinda és Toth Mártin;
Orom: Dukai Olga, Pósa Vivien és Rúzsa Edina;
Péterréve: Németh Anett;
Szabadka, Október 10. iskola: Belovics László, Belovics
Tímea, Bús Levente, Kádár Viktor, Köteles Endre és Papilion
Dániel.
Egy írás ismét a Mizujs rovatba került.
A további jó munkákat várja, és üdvözöl benneteket
Tomán Mária

Mert ha elviszi a macska,
Abból lesz csak kalamajka!
Ha a macska a rágcsálómat elviszi,
Nem lesz, aki a hörcsögkaját megeszi,
És a családom ezt az ételt nem kedveli.

Csuvik Viktor, 5. osztály
Cseh Károly iskola, Ada

Marci cica vadászik,
Ha egeret fog, eljátszik.
Fára mászik, tornászik,
Talpra esik, mókázik.

Rúzsa Karolina, 5. osztály
Cseh Károly iskola, Ada

Barátom macskája
Kedvenc állatom a barátom macskája,
A szép nevet, hogy Findusz, én adtam őrája.
Jó kiscica ez a Findusz, nem szeret sokat enni,
Csak barátaival a szomszédba egerészni menni.

Csúzdi Gábor, 5. osztály
Cseh Károly iskola, Ada

Madárijesztő. Bodó Sarolta szabadkai tanuló rajza
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Marci

Sztárfotó
Ezúttal az óbecsei Hodik Emese
és a Bűbájos boszorkák főszereplői,
Holly Marie Comb, Alyssa Milano
és Rose McGowan álltak
fotóriporterünk gépe elé.

Beckhamné az asztal
tetején rázta
mindig kimért, mondhatni rideg című folytatásában ugyanis ő a Vanessa
AVictoria Beckhamből kibújt a kis- Williams által megszemélyesített főhősördög, és az asztal tetején táncolt egy nő egyik koszorúslánya.
Justin
és a szerelem
EJustin Timberlake egyetlen szerelme a
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gykori zenésztársa, Lance Bass szerint

szakmája.
A közelmúltban került az amerikai
könyvesboltok polcaira az N’Sync egykori
tagja, Lance Bass önéletrajzi könyve, az
Out Of Sync.
Lance a könyvben egykori társáról
Justin Timberlake-ről is szót ejt, és szerinte
az énekes sosem lesz igazán szerelmes egy
nőbe sem.
– Justin már megtalálta a szerelmét:
a karrierjét. Mindig is sztár akart lenni,
és ettől semmilyen lány, és semmilyen
szerelem nem fogja eltántorítani. Egy-két
futó kaland belefér, de aztán újra visszatér
a reflektorfénybe – írja Lance.

lánybúcsúztató partin.
Mielőtt azonban bárki bármi rosszra
gondolna, sürgősen közöljük, hogy az
egykori Spice Girlsből nem valami ital
hozta ki a vadságot, csupán az Ugly
Betty című tévésorozat kedvéért bújt
ki a bőréből. A Szép nap egy lagzira

Gwen Stefani
meglepetése
Alogatott mezében lépett színpadra
z énekesnő a skót nemzeti focivá-

Glasgow-ban, a skót fővárosban!
Gwen tehát mindent megtesz azért,
hogy lenyűgözze a rajongókat! Még arra
is képes, hogy az általa tervezett ruhadarabokat néhány szám erejéig lecserélje egy
focimezre.
Az ötlet eredetileg a férjétől, a skót
származású Gavin Rossdale-től származott, és hamar kiderült, hogy jó döntés
volt bevállalni a sportos cuccot: a rajongók
imádták az énekesnőt. Persze egyáltalán
nem biztos, hogy ez a mez miatt volt.

A szerephez Vic persze nem akármilyen rucit kapott, hanem az egyik
legfelkapottabb amerikai divattervező
ruhakölteményét. Az alakításáért pedig
50 ezer eurót.
Nem rossz egy kis táncikálásért!

i
n
d
u
t
t
i
m
a
,
n
e
d
Min

Riri kiskorában, amikor még nem
is álmodott mai sikereiről

Életrajz
Teljes neve: Robyn Rihanna Fenty
Színpadi név: Rihanna
Születési idő: 1988. február 20.
Született: Barbados szigetén
Apja: Ronald
Anyja: Monica
Testvérei: Rorrey (9) és Rajadés (15)
Kedvenc zenéje: R&B, pop, reggae, rock,
dancehall, funk
Kedvenc színe: zöld
Kedvenc színészei: Terrence Howard és
Denzel Washington
Kedvenc színésznői: Jessica Alba és Halle
Berry
Kedvenc háziállatai: teknős, kutya
Kedvenc mesefilmje: Spongyabob

Aelején született. Addig ugyanis a szi-

z igazi nagy sztár Barbadoson 2005

geten a legismertebb énekes Sean Paul
volt. De a 17 éves Rihanna erős, érzéssel
teli hangja egy csapásra megtetszett az
embereknek.
Nem csoda, hogy ezek után Jay-Z felajánlott egy szerződést saját lemezkiadó
cégénél. A tinileány élete ettől kezdve
nagy fordulatot vett.
– Emlékszem, hogy egy zenei rendezvényen voltam és egyszer csak megláttam
Jay-Z-t. Úristen, gondoltam magamban,
hiszen azelőtt soha sem találkoztam egy
igazi sztárral – meséli Riri.
Bármilyen hízelgő volt is a felkérés,
eleinte nem akarta aláírni a szerződést.

De addig könyörögtek neki, míg végül
rá nem állt.
– Másnap már reggel fél kilenckor ott
voltunk, és én is boldogan írtam alá a szerződést – emlékszik vissza Rihanna apja.
A tinisztár igazából addig fel sem fogta,
hogy mennyire tehetséges, amíg New
Yorkba nem került és ott is felfigyeltek rá.
Rihanna élete tehát egy valódi Hamupipőke-történet.
– Ha nem találkoztam volna Jay-Z-vel,
akkor talán még most is csak álmodoznék
erről az egészről. Ezért is vagyok nagyon
hálás neki.
2005-ben megjelent debütáló albuma,
a Music of the Sun. Erről az első dal a Pon
de Replay volt, ami hatalmas sikert hozott
a lánynak. Turnézott szerte a világban.
2007 az újabb fordulópont éve lett. Hatalmas stílusváltással, mind külsőleg, mind
zeneileg. Riri levágatta hosszú, barna haját
és befestette feketére. A zenéje pedig
sokkal ütősebb lett, kicsit a rock hatását
éreztetve.
Június 5-én jelent meg Good Girl Gone
Bad című harmadik nagylemeze. A cím is
bűvös jelentéssel bír: a jó kislányból rossz
lett. Persze azért nem kell megijedni, Riri
nem vadult be teljesen, csak – ahogy
mondtuk – stílust váltott. Új albumával
sorra döntögeti a slágerlistákat és az eladási rekordokat.
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Nincs olyan
sikerlista
a világon,
amelyen ne
lenne rajta.
Legújabban
manökenként is
sziporkázott.
Riri (ez a
magyar
beceneve)
a tinik
megasztárja.
Te is rajongója
vagy?
Akkor vedd
úgy, hogy ezt
a róla szóló
összeállítást
csak a te
kedvedért
készítettük!

szeretnél Riha
n

náról

Szülőhazája
Rszereti is azt. A klippjeiben is

iri büszke hazájára, és nagyon

Eddig
megjelent
nagylemezei

fellelhető a Barbados címerén
található kép.
A zászlóról annyit, hogy három
függőleges csíkra van felosztva.
Két vastagabbra (a két széle: sötétkék színű) és egy vékonyabbra
(a középső: sárga színű).
Barbadosról tudni kell, hogy:

Lakossága: kb. 276 000 fő
Hivatalos nyelve: az angol
Fővárosa: Bridgetown
Területe: 430 négyzetkilométer
Pénzneme: barbadosi dollár
Időzóna: –4 óra.

MUSIC OF THE SUN
Megjelenés: 2005.

Ő és Hello Kitty
– Igen, nagyon szeretem a kiscicát. Minden
országban, ahol megfordulok, veszek egy kis
apróságot, melyen Hello Kitty található. Nagyon jó, hogy minden országban más a kínálat. Gyakran hordok Hello Kittys pulcsit, pólót,
és odahaza ilyen babával alszom. Tulajdonképpen ő a gyűjtőszenvedélyem tárgya.

A GIRL LIKE ME
Megjelenés: 2006.

Kedvenc kutyája
Mszerepet játszik egy háziállat. Rihanna
17 Jó Pajtás

inden ember életében nagyon fontos

kedvenc állata a kutya. A képen is nagyon jól
látható, hogy az énekesnő imádja kedvencét.
A szerencsés blökiről a következőket sikerült
megtudnunk:
Neve: Marley
Neme: hím
Fajta: pomeranian
Szőre színe: fehér
Érdekesség: Rihanna Bob Marley-ről nevezte el.

GOOD GIRL GONE BAD
Megjelenés: 2007.

Sinkó Ervin

Ady Endre kenyerén
(Részlet)

A

patinban, a bácskai sváb községben,
ahol a gyermekkoromat töltöttem,
nem volt szokásban a könyvek
vásárlása. Kivéve az iskolaév elején. Akkor
az ember elment a szüleivel a Gaszt- vagy
Szavadil-féle papírkereskedésbe, és miközben szédülve bámulta meg a táskák, füzetek, vonalzók, tolltartók, ceruzák, tollszárak
és tollak ünnepélyes és varázsosan színes
tarkaságát, megkapta az arra az évre szóló
tankönyveket, melyeket aztán – kivéve a
számtant és a nyelvtant – mindjárt, még
az iskolaév kezdése előtt mohón, az első
betűtől az utolsóig „kiolvasott”. Az olvasókönyvben voltak versek is, s azok szépen
csengtek-bongtak, s az év végén aztán vizsgán sorban kiálltunk az egybegyűlt szülők
előtt, és minden tanuló elszavalt egy-egy
verset. Néha Petőfitől, de leggyakrabban
Ábrányi Emiltől vagy Szabolcska Mihálytól.
Endrődi Sándor szintén nagy szerepet
játszott a hazafias szellemű évzáró iskolai
ünnepélyeken. S emlékszem rá, hogy a
negyedik elemiben nekem nagy sikerem
volt egy verssel, mely úgy kezdődött, hogy
„Beh világos a cár palotája”, a bátyám pedig
a „Pókainé”-t szavalta, és az is olyan megható volt, hogy Gyulai Pál se kívánhatott volna
jobb előadót. Ez volt a vers szerepe a mi
életünkben.
A karácsony előtti napokban megjött
a postán az a díszkötéses, csodálatos
szép fényes papírra nyomtatott, színes
képekkel s a színes képeket átlátszó zizegő
szelyempapírral védő illusztrált könyv: az
Album, mellyel a Pesti Napló ajándékként
kedveskedett éves előfizetőinek. Elvben
ezeknek a nehéz, nagy díszkötéses könyveknek a plüssfüggönyos vendégszobában
a csipketerítős, háromlábú kis asztalon, a
kredenctől balra volt a helyük. Elvben nem
volt szabad még a kezünkbe se vennünk
anélkül, hogy előbb meg ne mossuk a kezünket, éspedig szappannal. Az egyik ilyen
album Rákóczinak, a másik Petőfinek volt
szentelve, voltak egyikben is, másikban is
versek, ezek azonban éppannyira messze
voltak az igazi élettől, a gyerekszobától,
mint a plüssfüggönyös s többnyire csukott
spalettákkal védett vendégszoba.
Volt a könyvnek még egy útja a mi
apatini házunkba: időnként az édesanyám
kora reggel be-bement a község hintóján,
amit fórspannak neveztek, a városba,
Zomborba, s mikor estére visszaérkezett,
a beszerzett holmival megrakott hintón
minden esetben hozott magával nagy halom, többnyire piros kötéses könyvet is a
zombori kölcsönkönyvtárból. Soha verses-

könyvet, mindig csak regényeket, elbeszéléseket. Apatinban – azt hiszem, nemcsak
Apatinban – verset senki sem olvasott
kötetszámra, s mást is csak nők és gyerekek
olvastak. A könyveket mindig a könyvtáros
válogatta össze. Faltam őket. Többnyire
olyan regények voltak, amelyek hősei és
hősnői, de még a szolgáik is, cselédeik is
egész mások voltak, mint azok az emberek,
akiket én ismertem. Senkit ezekben a könyvekben még véletlenül sem hívtak Pistának,
Jánosnak vagy Mariskának. Ezek a könyvek
együtt egy egzotikus külön világot jelentettek, rejtélyeset, távolit és gyönyörűt. Közülük egyetlenegyre sem emlékszem, de mind
együtt valami aranyos és bódító ködöt idéz
az emlékezetembe. Természetesnek tekintettem, hogy a szép könyveknek nincs és
nem is lehet közük az olyan csúf és közönséges dolgokhoz, mint amilyen az, hogy én
a sötétben félek, vagy pedig az, hogy Martin
Vetter házunkban hátul a fészerben hajnaltól késő estig kendert gerebenez, és ha
időnként vért köp, akkor gyógyszerként a
saját vizeletét issza. Úgy tűnt fel nekem, sőt
meg voltam róla győződve, hogy a „szép”
könyvek természetesen csak azért szépek,
mert nem foglalkoznak csúnya dolgokkal,
semmi olyannal, ami csak hasonlít is az én
bánatomhoz, tudniillik ha nem muszáj, még
a házunk elé se megyek ki, s még kevésbé
merészkedem el távolabbra, mert félek a
falkába verődő s néha egész nagy szál sváb
gyerekektől, akiknek az a mulatságuk, hogy
ha meglátnak, kórusban kiáltozzák felém
„Jud!”, „Jud!”, és kőzáporral kergetnek haza.

Az ősz nemcsak a természet elnyugvásának ideje
– valamiképpen az emlékeké, az emlékezésé is. Október
13-án, Szivácon hajtottunk fejet Szenteleky Kornél
emléke előtt, akinek irodalomteremtő áldozatos
munkája (a „mákonyvetés” e tájon, ahol „minden
oly hasznos, minden oly józan”) nem volt hiábavaló,
hiszen lett/volt, van és lesz irodalma vidékünknek. A
Vajdaságnak, hol ugyan a józanság űzi a késnyelő–komédiás-szimbólum jelölte széplelkeket, de amelyhez
otthonosságérzet és ragaszkodás köti lirikusainkat.
Szenteleky emblematikus Bácska-verse mellett ma
négy olyan verset – Fehér Ferenc- (1928–1989), Ács
Károly- (1928–2007), Fehér Kálmán- (1940) és Tolnai
Ottó- (1940) költeményt – olvashattok rovatunkban,
amelyek a lokális identitás élményét és ellentmondásait fejezik ki.
Igen, évfordulók. Sinkó Ervin (1898–1967) költő,
író, irodalomtörténész és pedagógus 1959. október 21én mondta el nevezetes beszédét az Újvidéki Egyetem
Bölcsészettudományi Karán, amellyel megnyitotta a
Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéket. A tanszékalapító
emlékére hozták létre a Sinkó-díjat 1970-ben. Évente
egy-egy fiatal, többnyire elsőkötetes írót tüntetnek ki
vele, és az ún. tanszéknapi ünnepség keretében adják
át a jelentős irodalmi eredmények elismeréseként . Az
idén október 22-én kerül sor az ünnepélyes díjátadásra.
Gyertek el, vegyetek részt az ünnepségen! Rovatunkban Sinkó Ervin visszaemlékezéseiből olvashattok
egy részletet – az irodalomra való rácsodálkozás, Ady
Endre sorai révén, az „igazi” költészettel való találkozás
élményét írja le.
Biztosan nagyon naivul hat, de úgy vélem, a tanárnak küldetése, hogy az irodalom, az irodalmi szöveg
erejével hasson, neveljen, változtasson dolgokat és magatartásokat. Tudom, hogy térségünk sok városában,
falvában rég megszűnt már a magyar nyelvű oktatás
(pl. Szivácon és Apatinban is, amely helységekben viszont emlékhelye van irodalmunknak), s az általános
iskolás, magyar származású tanulók nem, vagy alig
tudnak már anyanyelvükön beszélni is, nemhogy
olvasni. A Jó Pajtás meg szinte bizonyos, hogy nem jut
el hozzájuk. Ha igen – nem olvassák a Gyöngyhalászt.
Mégis leírom. Ha akadna olyan sziváci vagy apatini
általános iskolás, aki írna rovatunknak (akár egy kurta
levélkét), könyvcsomaggal jutalmaznánk. De ez – gondolom – illúzió.
Az viszont szilárd tény: Doroszlón sokat olvasnak alsósok, felsősök egyaránt. Hegedűs Tímea írt. Elolvasta
Vasagyi Mária Silentum albumának közölt részletét és
értelmezte, vizsgálta szólásanyagát. Nagyon pontosan
érzett rá a hasonlatok, szólások, szólás értékű kifejezések jelentésére. Tudja, hogy a „megszedett szőlőtőke”
a magányosság, kilátástalanság érzetét fejezi ki a
szövegben, az udvarlóra vonatkozó „elefántormány”hasonlat pedig idegen származását gúnyolja. Tímea
finoman fogalmaz. Én kimondom: Énekes Dédeanya
megnyilatkozása antiszemita. A fiatalember zsidó
származását támadja. Az „átsegítették a másvilágra”meghatározás viszont kicsit enyhébb fogalmat takar a
„megölték” jelentésénél. A család tagjai nem gyilkolták
meg, csak cserbenhagyták Gyöngyös Ilont betegségében, s ezzel halálát siettették.
Tímea könyvjutalmat kap. Jó olvasást, jó munkát!
Bence Erika
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Kedves Olvasó Tanulók!

A szép könyvek, úgy véltem, valósággal gyerek módra anticipálva a kanti
esztétikát, a szép könyvek olyan gyönyörűek, nem „érdek nélkül tetszenek”,
elfeledtetik velünk a valóságot.
Lehet, sőt valószínű, hogy a sok-sok
könyv között volt nem is egy komoly,
talán nagyszerű irodalmi alkotás, és
biztos, hogy sok mindent, tán a legtöbbet meg se értettem. Ami lebilincselt,
az a szavak mágikus világa, a szép
hangzású mondatok és a magam szenvedélyes és telhetetlen csodálkozása
volt, a csodálkozás, mely az íróknak,
azoknak a bizonyos különleges képességgel megáldott embereknek
szólt, akik puszta szavak segítségével
bennünket, olvasókat, mind az édesanyámat, mind engem, a kisfiát, úgy el
tudnak varázsolni, hogy Apatinban, az
ismerős szobában az ismerős bútorok
közt ülve elhisszük nekik, hogy mást látunk, és mást hallunk, mint amit látunk,
hallunk, és tudunk. Elhisszük, és persze
– mégse hisszük el. S ez a kettősség,
ez volt az izgató, a könyv pedig végső
fokon játékszer volt, és az olvasás maga
az a legjobb játék, amivel nem lehetett
betelni.
Hogy írni nem hazug szép játék,
hanem lehet más is, lehet véresen
komoly küzdelem a hazugság ellen,
hogy a művészet valami lényegesen
más, mint a szemfényvesztő bűvészet
egy fajtája, hogy a leírt szó győzelem
lehet félelmem, némaságon, magányon, hogy a szó nem a mese, hanem a
valóság szava, s hogy a mese se puszta
mese, mindezt életemben először,
homályosan, de annál mélyebb megrendüléssel, a meglepődöttségnek
felejthetetlen érzésével csak tizennégy
éves koromban éltem át, éspedig
egy orvosi rendelőben, Szegeden,
ahol soromra várva a váróteremben
a könyvek és folyóiratok közt egy kis
asztalon többek között egy puha kötéses zöld könyvet lapozgattam. Nem
tudom pontosan miféle könyv volt,
de arra emlékszem, hogy Makai Emil
verseiről volt szó ebben a könyvben, és
egy Makai-vers előtt a könyv sarkában
mottóként két sor állt:
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Mit bánom én, ha utcasarkok rongya,
De elkísérjen egész a síromba.
A két sor alatt pedig ott állt, akkor
olvastam először ezt a nevet: Ady Endre. Nehéz mai olvasóval érzékeltetni,
hogy ez a két sor micsoda benyomást
tehetett akkor, 1912-ben egy serdülő
fiúra. Semmi másra nem emlékszem
a könyvből, de ez a két sor – mintha
álmos, eseménytlen, csendes szobában hirtelen vihar tépi fel a függönyt
és ablakot, mintha először nyílt volna
rá a szemem elementáris hatalmakra,
új világokra, arra, hogy mi a vers és
mi a szó.

TOLNAI OTTÓ

Ilyenkor senkit sem
zavarunk
A Csík itt valahol búj elő
a zsíros földből
itt valahol búj vissza
megrettenve a folytonosságtól
elmocsarasítva vidékünk
Most a mocsár átrétegződése
foglalkoztat bennünket
Ilyenkor senkit sem zavarunk
Mint a nádiveréb
két kard közé
kötözzük fészkeink
FEHÉR KÁLMÁN

Januári borostyán
Bántóan nyílt égbolt. Sziporkázó
Csillagok fénytűköze, és ki tudja, már hányadszor,
Két csökönyös szempár.
Szálas trágyadomb, elfeküdt szemét,
Fagyott szalmaszál
Pattan, s az úton szürke homok csikordul.
Középen az ember. Áll.
Körülötte meddő szén hegyek.
Szűkülő és távolodó kép.
Csillagos ég. Fagy.
Az ember az ajtó felé néz.
Párafelhő a hang előtt:
„Szedd össze a tojásokat.”
ÁCS KÁROLY

Várok
Mint a madár
és mint a falevél
könnyű vagyok most,
várok.
Könnyű vagyok most,
üres vagyok.
Leveszi kezét rólam
a múlt.
De szívem szűköl
és nyög a szájam
és minél könnyebb
vagyok,
ólomként nehezebbek,
telt batyuként rám ülnek
az üres, hosszú
percek.

FEHÉR FERENC

Bácskai tájkép
Tarlók közt szikrázó betonút
beleszalad a nyárba.
Kétoldalt elhagyott asszonyok,
egy-egy hókarú nyárfa.
Úton kisfiú mendegél,
mezítelen a lába.
Föntről, az égből éppolyan,
mintha egy helyben állna.
SZENTELEKY KORNÉL

Bácskai éjjel
Szabályos sorokban zsendül a vetés
a józanság egyeneseket húz
az önzés határköveket állít
és megbízható lakatot tesz a magtárra.
Minden oly hasznos, minden oly józan
nagy értéke van a trágyának
a késnyelők és komédiások
félve, idegenül kullognak e tájon
és alázatosan köszönnek
a füstölgő trágyaszekereknek.
Minden oly hasznos, minden józan
a szépség apró angyalkáit éppúgy
kiűzik a hurkaszagú házakból,
mint az éhes, lázas, riadt szemű
koldusokat.
Éjjel pöffedt hasak horkolnak e tájon
az álom pilléi senkit sem visznek
smaragdos, rubintos óperenciákba.
Nem kérdem, szabad-e, helyes-e,
józan, hizlalós, értelmes dolog-e
álmodni bércekről, búzátlan sziklákról,
sasokról, fényekről, Párizsról, világról,
csodáról, mányokról, szent, jó asszonyokról...
Éjjel van, horkol a dagadt disznóhizlaló,
a százláncos gazda gutaütötten emészti
az esti vinkót meg a paprikást,
mialatt én spanyolul tanulok,
Hölderlint vagy Rimbaud-t forgatom bűvölten,
Van Gogh lángoló vonalait ámulom
vagy Nietzsche megejtő mélységeibe szédülök
sápadtan, lázasan, szikkadt szemekkel.
De aztán hirtelen kibúvok a könyvek
magos és biztos bástyája közül
ki az ólszagú éjszakába!
Kapzsi otromba ebek csaholnak utánam,
de én már kint járok a vetések közt
gonosz mosollyal, mint a kazalgyújtogató.
Alattomosan kuncorgok,
káröröm bugyborékol bensőmben,
mert most ültetem el a téboly
mákonyos, magtalan, tündérszép
virágait
a hasznos, trágyás, egyenes
bácskai barázdákba.

Nálunk is hamarosan:

IP TV!
...de

a megjelenésének nem örül mindenki. Nos,
sejthetjük azt is, ki az, aki nem örül majd
a telefonvonalon érkező digitális tévéműsoroknak. Naná,
természetesen a kábeltévések. Akik eddig annyit kértek szolgáltatásukért, amennyit nem szégyelltek. Mert mi, egyszerű
„fölhasználók”, azaz tévénézők, csakis örülhetünk ennek az új
lehetőségnek. Magyarországhoz és a világ fejlettebbik feléhez
hasonlóan ugyanis 2008 tavaszától fokozatosan bevezetésre
kerül a Telekom Srbija új szolgáltatása: a tévé a telefondrótból

(a magyarországi televíziók reklámjaiban T-Home néven jelenik
meg). Tehát: ha olyan helyen lakunk, ahol nem jó a földi vétel
(javulni fog, mert itt is újdonságok várhatók, a digitális földi
adás, azaz DVB-T formájában, a kísérleti sugárzás már folyik), és
kábeltévé sincs, akkor marad a digitális műholdas adás (Digi-TV
vagy Total-TV, esetleg a magyarországi UPC Direct). Vagy pedig
(a meglévő) a telefonvonalon érkező digitális tévé több száz
csatornája, számos extra szolgáltatással.
Visszavágásul a legnagyobb szerbiai kábelszolgáltató, mely országszerte – elsősorben a nagyobb városokban – rengeteg lakást
behálózott tévékábeleivel, pályázni készül a második országos
telefonszolgáltatóra kiírt pályázaton. Tehát a Telekom is veszíteni
fog egyeduralmából. Ami a fogyasztóknak – vagyis nekünk – csak
jó lehet...
Ez azonban a (közeli) jövő zenéje, hisszük, ha látjuk. És akkor
ismét írunk majd róla.

Amár szinte keresni kell az olyan felhasználót, akinél még
flopi meghalt – ezt már régen megírta a Jó Pajtás is, de most

használatban van a nyolcvanas-kilencvenes évek e népszerű
adathordozója.
Meghalt, és trónját nagy elegánsan elfoglalta az USB-re
csatlakoztató kulcsmemória (Pen Drive, USB-memória). Eleinte kicsit sokba került ugyan, emlékszem, néhány éve az 512
megás memória – az első, ami nálunk megjelent és amely
valóban USB2 sebességgel írt-olvasott – még 100 eurónyi dinárba került, de az árak gyorsan csökkentek, a kapacitások meg
növekedtek.
Az egyik ilyen hordozható adattárat az újvidéki Pakom boltban láttam meg a minap, s amikor szomszédom rákérdezett:
milyen hordozható memóriát vegyen, egyenesen oda küldtem.

Nem egész 2000 dinárért (cca 25 €) vette meg a képen látható,
valóban miniatűr, az elveszést megelőzendő kulcstartóra rögzített PowerQuest pq1 nevű, 2 GB kapacitású adathordozót... Aztán
kipróbáltam – egyszerűen tökéletes – majd le is fényképeztem a
tenyeremben!
A másik – az bizony a jelenlegi rekordtartó. A BusLink nevű
ámerikai cég legnagyobb kapacitású kulcstartó-memóriája (ezt
azért tették kulcstartóra, nehogy megüsse a guta a gazdáját, ha
elveszti) írd és olvasd: 64 GB kapacitású! Alig egy éve még ekkora
merevlemezekkel szerelték az otthoni vagy irodai használatra szánt
komputereket. Persze, mint minden extrémnek, ennek is borsos az
ára: kereken 5000 (ötezer) dollárt, azaz mintegy 4000 eurót (több
mint 300 000 dinárt) kér – és nyilván kap is – érte a gyártó.
L. G.
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USM kulcsmemória,
a slágertermék

Gyula
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yakori célpontja vidékünk gyógyvízre áhító turistáinak, de a
kiránduló diákcsoportoknak is Gyula. Nincs messze (Szegedtől
kb. 100, Szabadkától 150 km), az alföldi téglavárak közül a legjobban megőrzött (plusz gyönyörűen fölújított) gyulai vár és a benne
működő vármúzeum, de a Gyulai Várjátékok is sok látogatót vonzanak
Kelet-Magyarország e hangulatos kisvárosába.
A szabályos alaprajzú, belsőtornyos vár az eredetileg mocsaraslápos területen, a Fehér-Körös árterületén, egy alig kiemelkedő
hosszúkás szigeten épült. A vár legkorábbi részei a négyzet alaprajzú
öregtorony és a város felőli rövidebb oldalon lévő palota, melyeket
feltehetően az itt birtokkal rendelkező Losonczi család épített a 14.
század végén. Ezek védelmét árok, palánk és az ezeket övező mocsaras
terület szolgálta.
A 15. század első felében, 1430 körül Maróthy János macsói (ma:
Mačva) bán által megkezdett, majd 1435-ben bekövetkezett halála
után fia, László által folytatott építkezések során emelték az udvart
körülvevő téglalap alaprajzú magas, zárt téglafalat.
A vár körös-körül zárt téglafalát csak a falkorona alatt látható
néhány kisebb lőrés szakította meg, de ezek sem az ágyúk részére
készültek. Ebben az időben bővítették a palotának a torony felé eső
szárnyát is, ahol 1445. június 5-én az egri püspök helytartója, Miklós
tripoliszi püspök által felszentelt kápolna állt. A várat ekkor már 6 m
széles falszoros vette körül két négyzet alaprajzú bástyával erősített
külső védőfallal.
Brandenburgi György 1529-ben a török közeledtének hírére kettős palánkkal vette körül a várat, majd 1560-ban Kerecsényi László
tervezte meg további erősítését. Ennek alapján a 9 bástyás palánk
helyett 6 bástyás új palánkot akart építtetni négy sarok- és két középső
bástyával. Bár e munkálatokhoz hat vármegye adóját és erejét kötötte le, kivitelezéséhez még ez is kevésnek bizonyult. Időhiány miatt a
Paolo Mirandola olasz hadmérnök terve szerinti huszárvárat sem tudta
megépíttetni, és így csak a régit erősítette meg. Átalakították a várat,
a régi szűk kaput befalazták és a várfal délnyugati oldalán nyitottak új
bejáratot, míg a bástyákon az ágyuk részére fedett állásokat alakítottak
ki. 1564 nyarán lettek készen a munkálatokkal.
A helység 1232–1313 között keletkezett. II. Endre király ugyanis az
ekkor még lakatlan vidéket 1230-ban Ugrin esztergomi érsek testvérének adományozta, a Csák nemzetségből származó Miklós csanádi,
majd későbbi bihari főispánnak.
Egy 1313-ban kelt oklevél „Julamonostora circa albam fluvium Crys”
alakban említi, majd az 1332–37. évi pápai tizedjegyzékben már „Gula”
néven szerepelt.
Zsigmond királytól 1387-ben nyerte adományként Losonczi László erdélyi vajda, kinek halála után az uradalmat fia, János örökölte.
Losonczi János 1398-ban a pápához intézett kérelmében gyulai és
Várad egyházmegyei bárónak mondja magát. Losonczi János magtalan halála után a koronára szállt birtokot Zsigmond 1400. november
5-én kelt oklevelével Maróthy János macsói bánnak adományozta, akit
1404-ben iktattak be. A vár első várnagya Vízközi Benedek és András
mesterek az 1405. október 6-i oklevélben szerepelnek, ennek ellenére

Zsigmond királynak még az ez évben kiadott megerősítő oklevelében
a várat nem említik. Az 1438. évi kimutatás a Zsigmond király által
adományozott várakról a gyulai várat nem említi, mégis a vár 1445.
június 9-én már készen állhatott, amikor kápolnájának felszentelésére
került sor.
A Maróthyak 1476-ban bekövetkezett magtalan kihaltával a hatalmas uradalom újra a koronára szállt, Mátyás király 1482-ben fiának,
Korvin Jánosnak, Békés vármegye örökös főispánjának adományozta.
Az új birtokos feleségével, Frangepán Beatrixszal 1493 után gyakran
tartózkodott ebben a várban, és a hagyomány szerint családi ékszereit is itt őrizték. Korvin János halála után a vár uradalmával együtt
özvegyének, Beatrixnak a tulajdonába került. Török András várnagy
azonban 12 000 forint követelése fejében a várat lefoglalta, és csak
1506-ban adta át tulajdonosának, amikor az a tartozást kifizette.
Beatrix 1509-ben Brandenburgi György őrgrófhoz ment feleségül
és esküvőjüket is a várban tartották. Beatrix még ebben az évben meghalt, igy minden birtokát a gyulai várral együtt az őrgróf örökölte.
A kettős királyság idején e vidék János király, Gyula vára viszont
Ferdinánd pártján állt. Ezért János király azzal a feltétellel adományozta 1529-ben Gyulavarsándi Czibak Imre váradi püspöknek, hogy azt
foglalja el. Az egy évi ostromgyűrű után 1530. március 16-án sikerült
is, amikor a várnagyok a várat átadták, amely így ismét magyar főúr kezébe került. Czibak halála után 1534-ben testvére, Ferenc birtoka lett,
kinek özvegyétől 1552-ben Ferdinánd király szerezte meg az akkor már
elhanyagolt állapotban lévő várat.
A gyulai várat 1553. október elején egy török csapat akarta elfoglalni, de az őrség sikeresen verte vissza a támadókat. Az újabb török
ostroma nem sokáig váratott magára, mert 1566 júliusában Pertaf
pasa egyesek szerint 70 000, Evlija Cselebi szerint 80 000, a költő Zrínyi
Miklós szerint 32 000 emberből álló sereggel záratta körül a várat és 40
ágyúval intézett támadást ellene. A vár ostroma 9 hétig tartott, és miután segítség nem érkezett, a víz, az élelem is elfogyott, szabad elvonulás feltétele mellett az őrség megadta magát. A török azonban a megállapodást nem tartotta be, és az elvonulókat megtámadta, Kerecsényi
Lászlót elfogta s rabságba hurcolta, ahol később meghalt.
A vár elfoglalása után a török azonnal megkezdte a sérült falak kijavítását, melyet ezután is jó karban tartottak. A török 128 évig birtokolta
a várat, és csak 1695. január 18-án sikerült Mehmet pasától visszafoglalni a Heister tábornok vezette egyesített seregeknek. A várban ekkor
200 német, 250 hajdú, és 50 huszár őrséget hagytak Nothagel János
kapitány vezetésével.
A török kiűzése után a környék új birtokosa, Harruckern János
György a vár mellett építette föl kastélyát. A várat teljes egészében
fölújították, gazdagon felszerelt múzeumot rendeztek be benne, melyet évente sok ezer turista és diákcsoport látogat. A kastély felújítása
folyamatban van.
Noha Gyula elvesztette megyeszékhelyi szerepét (Békés megye
székhelye – Békés és Gyula után – 1950 óta Békéscsaba), gazdagon
kárpótolja e szép alföldi városkát a termálvízre épülő, 1959-ben megnyitott Várfürdő, a Várszínház és a művészeti örökség.
A város neves szülöttei: Ajtósi Dürer Albert ötvös, Albrecht Dürer német festőművész apja (1455-ben innen vándorolt ki Nürnbergbe); Erkel
Ferenc (1810–1893) zeneszerző; Pálffy Albert (1820–1897) író, szerkesztő, Petőfi baráti körének tagja; Karácsonyi János (1858–1929) püspök,
történész, akadémikus; Bródy Imre (1891–1944) fizikus, mérnök, a halogénégő feltalálója; Kohán György (1910–1966) neves festőművész.

A kobra tánca

A

Őstérkép

dél-olaszországi Soletóban, egy ásatáson kis fekete cserépdarab került
elő a földből 2003 nyarán. Akkora, mint
egy postai bélyeg, de vésett betűk és
cikkcakkok láthatók rajta. A régészcsoport
vezetője, egy belga professzor sokáig titokban tartotta a lelet létezését. A szöveg
értelmezése azóta is folyik. A betűk és más
jelzések egy része kétségtelenül görög
nyelvű, de néhány vonal tartalma és több
betű eredete kérdéses volt. Nemrég azonban nyilvánosságra került, hogy a nyugati
civilizáció legrégebbi, kb. i. e. 500-ban
keletkezett térképtöredékéről van szó.
A köbe vésett térkép a dél-olaszországi
Apuliát, a „csizma sarkát” ábrázolja. Az
illusztrálás módja hasonló a napjainkban
alkalmazott technikához: ponttal jelölték az adott település helyét, így azok
egymáshoz viszonyított elhelyezkedését,
valamint a területet határoló vizeket.
A cikkcakkjelzések a Jón-tengert és az
Adriát ábrázolják, míg „nyugaton” a Taras
szó olvasható görögül, ami a mai Tarantóiöbölre utal. A tizenhárom városnévből
tizenegynek a megfejtése sok fejtörést
okozott. Végül kiderült, hogy egy helyi
illír törzs, a messzápok nyelvén íródtak, s
olyan, ma is létező helyneveket rejtenek,
mint Otranto, Soleto, Ugento vagy Leuca.
Az eddig ismert legrégibb térképek,
amelyek a nyugati világot jelenítik meg,
a krisztus születése utáni korból származnak, és római alkotások.

az állat minden rezdülését. Szakavatott
szeme a kígyó mozgásából, a nyelve öltögetéséből, a farok vibrálásából olvassa ki
a lelkiállapotát. A nézők mindezt kevéssé
veszik észre, hiszen leköti őket a zene és az
izgalmas látvány.
Sz-f

Takarítani tudni kell!

V

alószínűleg neked is felhívták már a figyelmedet arra, hogy rendetlen vagy. Lassan
eljön azonban az ideje, hogy megtanuld, nemcsak azért jó a rend a lakásban, mert így szebb
az összkép. Sokkal kevesebb időbe és fáradságba kerül megtalálnod valamit, ha tudod hol kell
keresned.
A színes ceruzákat, tollakat egy-egy műanyagpohárban tarthatod, más-más színűben a
különböző fajtákat. Így nem kell minden fiókot

felkutatnod, ha szükséged van rájuk. Apró játékaidat, kedvenceidet pedig egy fa-, műanyagvagy vesszőkosárban tarthatod.
Ne akard leutánozni mások takarítási szokásait, mert az is egyéni stílusra vall. A lényeg az,
hogy csak addig tűnik szenvedésnek ez a művelet, amíg el nem kezded csinálni, és rá nem
jössz, hogy milyen édes a jól végzett munka
eredményének íze.
Sz-F

A flörtölés trükkjei
1. Ha tudod, hogy Ő aznap este diszkóba
megy, különleges gonddal válogasd össze
öltözékedet, hogy előnyösen jelenhess meg.
2. Próbálj meg szemezni vele, ha félénk,
szólítsd meg bátran.
3. Előzőleg tájékozódj, hogy milyen témákat kedvel leginkább, így nem lesz gond a
beszélgetéssel.
4. Hívd fel magadra a figyelmet valami extra dologgal. Például suhanj el mellette egy pár
tarka lufival, az egyiket játékosan nyújtsd át
neki, persze legyen ráírva a telefonszámod.
5. Társaságban, ha nem akar észrevenni,
rálöttyinthetsz véletlenül egy kis üdítőt, majd
azonnal kérj bocsánatot, s máris indulhat a
beszélgetés.
6. Beszélgetés közben gyakran említsd
a nevét, így az lesz az érzése, hogy fontos
neked.

7. Adj neki lehetőséget, hogy magáról
meséljen.
8. Egy kis tétovaság a részedről nem ront
el semmit, sőt!
9. Egy kis romantika, séta a természetben
hatásos eszköz a szerelmi kelléktárban.
10. Légy aktív, adj magadnak és másoknak
lehetőséget a kapcsolatteremtésre!
11. Reklámozd magad egy kicsit, tudasd
vele, mi a hobbid, kit vagy mit kedvelsz.
12. Apró ajándékok minden esetben hatásosak.
13. Készülj fel lelkileg, hogy képes vagy
egyéniségeddel, trükkjeiddel meghódítani
a kiválasztott személyt, akit, ha kell, el tudsz
varázsolni.
14. A sikeres flört egyik titka a jó hangulat,
a vidámság, a könnyed, lezser csevegés.
Sz.
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ndia és Pakisztán piacain mindennapi
látvány a kígyóbűvölés. A mesterek
mutatványukhoz a veszedelmes mérgű
pápaszemes kobrát használják, amely
kezdetben egy fedett kosárban hever.
A mester fújni kezdi hangszerét, majd
hirtelen mozdulattal lerántja a kosár fe-

delét. Az odabent heverő kobra a hirtelen
fénytől megriad, izgalmi állapotba kerül
és a védekező-támadó állást veszi fel. A
kígyóbűvölő ritmikusan ide-oda mozgatja
a fuvoláját, a kígyó pedig védekezésre kész
tartásban mered a hangszerre és ide-oda
inog vele. A kobrahangszer attrakció
magyarázata, hogy a kobra úgy hiszi, a
hangszer rántotta ki nyugalmából. A zeneszó csak a közönség számára szóló műsor,
hiszen a kígyó nem hallja a levegő által
terjedő hangokat.
Az állandó ingadozás következtében a
kobra kifárad és az idegrendszere túlzott
ingerlése végül azt eredményezi, hogy
kézbe vehető, s kultikus táncban ide-oda
dobálható. Természetesen az egész mutatvány alatt a mester pontosan figyeli

Gyermekheti beszámolók
Doroszló
A Petőfi Sándor iskolában hétfőn a gyerekek legtöbbje paprikást főzött, de akadtak, akik grilleztek. Kedden falfestés volt, szerdán pedig kvíz.
Osztályonként, két-két tanuló jelentkezhetett, belőlük alakult aztán két
versenyző csapat. A győztesek vonalzófelszerelést, körzőt és ollót kaptak,
a vesztesek sem mentek haza üres kézzel: vonalzókat kaptak. Csütörtökön
a fiúk focimérkőzéseket játszottak. A magyar ötödik osztály harmadik lett,
oklevelet kapott. A csapat tagjai: Csernicsek Ervin, Csernicsek Edvin, Dékány
Máté, Novák Arnold és Szitás Tamás voltak. A lányok kosárlabdában mérték
össze erejüket. A tanárok és a nyolcadikosok röplabdamérkőzést játszottak.
Mindenki a tanároknak szurkolt, és ők is győztek. A pénteki futóverseny is
sikeresen lebonyolódott. – Brindza Beatrix

Magyarkanizsa
A J. J. Zmaj iskolában jól telt el a Gyermekhét. Szó esett a gyermekek
jogairól, az elsősöket felvették a Gyermekszövetségbe. Állatkiállítás is volt
az iskolában. Ennek keretében Vass Ádám, a 4. e osztály tanulója nyert egy
gyönyörű pávagalambot. A tanulók moziban is voltak: a Ludas Matyi című
rajzfilmet nézték meg. Ezenkívül úszni is voltak. A futóverseny zárta a hetet.
A 4. e osztályból Bohata Ádám második, Nagy Szebasztián és Bajusz Valentina pedig harmadik helyezett lett. – Farkas Fanni, Nagy Regina

Óbecse, Samu Mihály iskola
Hétfőn a nagyszünetben a tanulók ír táncot tanultak néhány tanár vezetésével. Kedden és szerdán órák előtt az üveggolyózást kedvelők mutathatták meg ügyességüket. A verseny győztesei: Szabó Arnold, Budai Csaba,
Bocor Flórián, Josipović Aleksandar, Simon Arnold, Erdélyi Ricsárd, Benkő
Denisz, Sánta Csaba, Százi Szilveszter, Malót Dénes, Horvát Donald, Bíró Dániel, Pintér Donald és Kamberović Dragan lettek. Szerdán finom palacsintát
fogyasztottak a tanulók és a pedagógusok. Az iskola konyhájában Szerda
Zsófi, Molnár Leontina, Koncz Bernadetta, Kéringer Noémi, három anyuka,
három nagymama, egy testvér és két tanítónő szorgoskodott. Összesen
1300 palacsintát sütöttek. Csütörtökön az alpolgármester diákküldöttséget
fogadott a városházán. Nagy Valentina nyolcadikos tanuló interjút készített
a vendéglátóval. A hobbiról beszélgettek. Az írás német nyelven készült el,
és az iskolalapban fog megjelenni. Este a suli előcsarnokában fergeteges
bulit tartottak a felsősök. Pénteken a városközpontban Ki mit tud? vetélkedőn vettek részt az ötödikesek. Tánccal léptek fel, és a zsűri dicsérő oklevéllel jutalmazta őket. A Gyermekhét alatt Acsai Dániel, Makra Klaudia és
Pisák Attila filmet forgattak Terrortámadás a suliban címmel. A filmet majd
a tanévzáró műsorban mutatják be. – Balzam Henrietta, Makra Klaudia,
Menda Csilla, Menda Orsolya, Molnár Leontina, Koncz Bernadetta

A Tisza-táborban

A

nyári szünidőben részt vettem a nyolcadik Nemzetközi
Tisza-táborban. A táborozás egy hétig tartott. Az egyik
barátommal voltam egy sátorban. Az első nap köszöntöttek
bennünket, és tanultunk egy dalt. A táborban lehetett festeni,
kosarat fonni, agyagozni, üveget festeni, gitározni, énekelni,
táncolni. Én táncoltam és agyagoztam. A szüleink is néha eljöttek megnézni minket, és olyankor hoztak valami kis rágcsálni
valót. Ez a hét volt a legszebb a nyáron.
Mester Szabolcs, 6. osztály
Samu Mihály iskola, Péterréve

Táncos nyár

A

nyári szünet elején, július 5-én a tánccsoportommal Győrbe utaztunk az Európa-bajnokságra. Már az úton nagyon
jól szórakoztunk. Egy másik tánccsoporttal utaztunk, tagjait
akkor ismertünk meg. Így sok új barátot szereztem magamnak. A városban egy diákotthonban kaptunk szálláshelyet.
Voltunk a győri élményfürdőben, a nagy bevásárlóközpontokban, valamint távolról megszemléltük az Omega együttes
koncertjét is. A versenyen a csoportommal az első díjat szereztük meg, míg Henivel a páros táncban a dobogó második
fokára állhattunk. Július 12-én kezdődött a topolyai tánctábor.
Ez tíz napig tartott. Itt újabb fajta táncokat sajátítottunk el, ami
nagy öröm volt számunkra. A tánc mellett néha lazíthattunk
is. Sokat sétáltunk, és a meleg nyári napokon megfürödtünk
a tó vizében. A nyári szünidőben Szabadkán is jártam. Itt egy
kétnapos táborban vettem részt, ahol a dzsesszbalettel ismerkedtem meg. A koreográfiát a Megatáncból ismert Demcsák
Ottó tanította. A sok tánc, tánctábor mellett azért a barátnőimre is jutott időm.
Tóth Emese, 5. osztály
Samu Mihály iskola, Óbecse
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Péterréve
A Gyermekhét alkalmából iskolánk hétfőn futóversenyt szervezett. A
versenyt a töltésen tartottuk, a negyediktől a nyolcadik osztályig mindenki
részt vett benne. Kedden volt a karaokevetélkedő. A zenetanárnőnél lehetett jelentkezni. Miközben a felsősök énekeltek, az alsósok hallgatták őket.
Szerdán a gyönyörű idő kedvezett a jelmezbál résztvevőinek. A rendőrök
még a forgalmat is leállították, hogy az iskolaudvarból elindulva a piactéren
át vonulhassunk vissza az iskolába. Ott aztán lefényképeztek bennünket.
Csütörtökön az iskola küldöttsége a községi elnökkel találkozott. Ezen a napon különböző játékok is műsoron voltak. Az ötödik és hatodik osztályos lányok stafétáztak, a hetedik és nyolcadikos lányok röplabdáztak, a fiúk pedig
fociztak. Pénteken volt a szerepcsere és a kötélhúzóverseny. A legerősebb
lányok az 5.2, 6.1, 7.2 és 8.2 osztályokban voltak, a legerősebb fiúk pedig az
5.2, 6.1, 7.2 és 8.3 osztályokban. – Németh Anett, Csasznyi Zsófia

Zentagunaras
Az Október 18. iskola alsósai aszfaltrajzversenyen vettek részt. A nyolcadikosok Szabadkára utaztak. Drogmegelőző kiállítást tekintettek meg,
valamint ezzel kapcsolatos foglalkozáson vettek részt. A színházkedvelők
Újvidéken jártak. A rózsa két illata című előadást nézték meg az Újvidéki
Színházban. – Homolya Evelin, Zabos Anita, Dudás Dominika

Horgászversenyen

A

z iskolakezdés előtti két hétben készültem a horgászmaratonra. A versenyt a Csíkon tartották meg. Hat óra
hosszát kellett csapattársamnak és nekem váltogatva pecázni.
Az etetőt törpeharcsára kevertük be. Én az első három helyezés egyikét szerettem volna elérni. A vége felé biztos voltam,
hogy harmadikok leszünk, mert egy másik csapat alig fogott
valamit. A dugóm már nagyon sokáig volt a vízben és le akartam cserélni a gilisztát. Húzás közben egy nagy törpeharcsa
ráakadt a horgomra. Féltem, hogy leakad, mert húszas horog
volt a szereléken. Szerencsére jól elnyelte, és nem akadt le. A
füttyszó azt jelentette, hogy még öt perc van hátra. Végül csodák csodájára második helyezést értünk el. A díjkiosztás előtt
egy jót fürödtünk a Barában, majd a tatám meghívott egy
fagyira. Nagyon megörültem az éremnek és a díjnak.
Virág Dávid, 6. osztály
Samu Mihály iskola, Péterréve

1. Mikor dicsértél meg valakit
utoljára?
a) Ma. ( 3 )
b) 3 napon belül. ( 2 )
c) Régebben. ( 1 )
2. Megszólítanak az iskolaudvarban,
az utcán és a segítségedet kérik?
a) Nagyon gyakran. ( 3 )
b) Nagyon ritkán. ( 1 )
c) Alkalmanként. ( 2 )
3. Mekkora az ismeretségi köröd?
a) Közepes. ( 2 )
b) Kicsi. ( 1 )
c) Elég nagy. ( 3 )
4. Mit teszel, ha fáj a fejed, rossz hírt
kaptál, vagy bal lábbal keltél fel?
a) Vigyázok, hogy ne bántsak meg
másokat. ( 3 )
b) Mindenkinek elmondom, mi a
bajom. ( 2 )
c) Nyűgös vagyok. ( 1 )
5. Melyik jellemzés a legtalálóbb rád?
a) Célratörő vagyok. ( 1 )
b) Megbízható vagyok. ( 2 )
c) Kedvesen meghallgatok
mindenkit. ( 3 )
6. A környezeted döntés előtt kikéri
a te véleményed is?
a) Igen, gyakran. ( 3 )
b) Szinte soha. ( 1 )
c) Néha előfordul. ( 2 )
7. Hogyan reagálsz a jogos kritikára?
a) Elgondolkozom és változtatok. ( 3 )
b) Megbántódom és visszavonulok.
(1)
c) Vitába szállok. ( 2 )
8. Hogy éreznéd magad, ha az egész
iskola előtt 10 percet kellene
rögtönöznöd valamilyen általános
témában?
a) Zavartan makognék. ( 1 )
b) Szeretem az ilyen kihívásokat. ( 3 )
c) Kínosan érzném magam, de
megtenném. ( 2 )

9. Beszélgetés közben mennyire
gyakran nézel a másik szemébe?
a) Hol rá, hol máshová nézek. ( 2 )
b) Máshová nézek. ( 1 )
c) A beszélgetőtárs szemébe nézek.
(3)
10. Mit mondasz, ha megdicsérik a
cuccod?
a) Nagyon kedves... ( 3 )
b) Ó, egy régi darab. ( 2 )
c) Tényleg tetszik? ( 1 )
11. Mit gondolhatnak rólad mások?
a) Érdekes egyéniség. ( 2 )
b) Azért többet is kihozhatna
magából. ( 1 )
c) Milyen jól néz ki. ( 3 )
12. Mit érzel, ha szemléled magad a
tükörben?
a) Elégedett vagyok. ( 3 )
b) Elégedetlen vagyok a gyengéim
miatt. ( 1 )
c) Úgy érzem, a jó és a rossz
egyensúlyban van. ( 2 )
13. A beteljesületlen álmaid a
közeljövőben valóra válhatnak?
a) Igen, biztosan. ( 3 )
b) Nem hiszem. ( 1 )
c) Talán. ( 2 )
14. Hogyan reagálsz, ha valaki a
terveiről beszél?
a) Figyelmeztetem a buktatókra. ( 1 )
b) Lelkesen helyeselek. ( 3 )
c) Kielemzem, hogy mi szól mellette
és mi ellene. ( 2 )
15. Nézz komoly arccal a tükörbe!
Milyen irányba áll a szád?
a) Felfelé. ( 3 )
b) Lefelé. ( 1 )
c) Vizszintesen. ( 2 )

Értékelés
15 és 22 pont között
Nem vagy túl alkalmazkodó. Túlzott őszinteségeddel gyakran megbántasz másokat.
Tanuld meg virágnyelven közölni az érzéseid.
Megéri! Próbáld meg magad beleképzelni
mások helyzetébe, legyél nyitott, ne félj,
hogy visszaélnek a bizalmaddal. Ne a tüskéid
mutogasd a világnak, hiszen az emberek azt
tükrözik vissza, ahogyan velük viselkedsz!
Dicsérj is, ne csak mindig kritizálj, mert a környezeted megérzi a szigorod és így nem csoda,
ha egyesek kerülik a társaságod! Tanuld meg
elfogadni önmagad. Ne feledd: A boldogság
az élet apró örömeiben rejtőzik!
23 és 33 pont között
Te a hangulat embere vagy, néha odaadóan kedves, máskor kellemetlenül tüskés, így
folyton változol. Általában azzal vagy kedves,
akit szimpatikusnak tartasz. Döntsd el, hogy
tetszeni akarsz-e a környezetednek vagy
visszahúzódsz csendes magányodba. Inkább
mondj nemet, minthogy mások igyák meg a
levét a rossz hangulatodnak. Ne hasonlítgasd
magad mindig másokhoz, benned is megvan,
amit másoktól esetleg irgyelsz, legyél tisztában azzal, hogy a maximalizmusod gyakran
hátráltat céljaid elérésében. A környezeted
ellentmondásos visszajelzése hangulatváltozásaidnak eredménye. Ne hagyd, hogy az
érzelmeid uralkodjanak a tetteiden, és hozd ki
magadból a legjobbat!
35 és 45 pont között
Benned minden megvan ahhoz, hogy
sikeres és közkedvelt legyél: simulékony és
segítőkész, a kellemetlen témákat pedig fejlett
diplomáciai érzékkel kerülöd. Nem csoda, ha
sokan keresik a társaságod. Mindig mindenkin segítesz, mindenkit meghallgatsz, de ne
hagyd, hogy kihasználjanak. Ne akarj mindig
csak a környezetednek megfelelni, figyelj saját
igényeidre is, és tanulj meg néha nemet mondani. Magabiztosságod és pozitív kisugárzásod miatt sokan irigykedve figyelnek. Maradj
mindig önmagad, mosolyogj, és ne hagyd
magad eltéríteni erről az útról!
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Milyen
a kisugárzásod

A kisugárzás összetett
képlet:
a külvilág felé fordulás,
kiegyensúlyozottság,
lelkiismeretesség,
alkalmazkodás és
nyíltság ötvözete.
Te hogy állsz ezekkel?
A teszt végén kiderül.

Válaszol: Bori Mária pszichológus
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„Kedves Bori Mária!
Én egy 13 éves lány vagyok. A gondom az osztályommal
van. Már 7 éve egy osztályba járunk 29-en. Csak az a baj,
hogy mindenki piszkál mindenkit. Két nagy csoportra van
felosztva az osztály: fiúk, lányok. A tanárok állandóan panaszkodnak a fiúk miatt. Mintha nem egy osztály lennénk,
hanem valamiféle állatkert. Már félek bemenni a terembe,
nehogy a fiúk beledobjanak a hajamba egy rágót. (Már volt
ilyen!) Tegnap délután egy lányt azzal piszkáltak hogy ronda. Hogy lehetne megfékezni őket?
Egy a….i lány”
Válasz:
Kedves a...i lány!
Igazán nehéz helyzetben van az osztályod, de hidd el, nem
vagytok egyedülálló eset. Sajnos! Ha hiszed, ha nem, vannak
olyan közösségek, ahol nem a fiúk a haramiák, hanem a
lányok azok, akik terrorizálják az osztálytársakat és megkeserítik az iskolában dolgozó felnőttek életét. De vannak, akik otthon sem angyalok. Azt kérdezed, hogyan
lehetne megfékezni őket? Nehezen, csupán kitartással
és összefogással. Össze kell, hogy fogjanak mind a tanulók, mind az osztályfőnök, sőt az osztályban tanító
tanárok és persze a szülők is. Ebben az összefogásban
sokat segíthet az iskola pedagógusa, pszichológusa.
Először is, jó lenne egy közös szülői értekezletet tartani,
ahol ott lennétek ti is és a szüleitek is, az sem ártana, ha
a tanárok is bekapcsolódnának a munkába. A lényeg az,
hogy mindenki elmondja, miért nem érzi magát jól az osztályban, mi az, ami zavarja. Persze ne sértegetés, vádaskodás
legyen ez! Egyszerűen leltárba kell venni a rossz és a jó dolgokat is. Összefoglalni, hogy mi mindent tesztek már most, hogy
jobb legyen az osztály- és a munkalégkör, és mit tehettek
még: ti tanulók, a tanárok, a szülők, és mit tehet az iskola
szakszolgálata, a pedagógus és a pszichológus. Miután
számba vettétek a negatív viselkedési formákat, amelyek
zavarják az életeteket, meg kellene beszélnetek az osztály
viselkedési szabályait, viselkedési kódexét. Lejegyezni azokat, majd plakátot készíteni és kisebb formátumú emlékeztetőt is minden tanuló, tanár és szülő kezébe adni. Ezekre a
szabályokra hivatkozhattok ti is, tanulók, de a felnőttek is.
Például:
1. Légy udvarias és tisztelettudó a felnőttekkel és társaiddal
egyaránt!
2. Tartózkodj a trágár beszédtől és a fizikai durvaságtól!
3. Ne zavard az órát!
4. Védd a kisebbet, gyengébbet!
5. Vigyázz minden szinten a közösség tulajdonára, ne rongálj!
6. Tartsd tiszteletben mások személyes tulajdonát, tárgyait!
7. Becsüld, értékeld társaidat, toleráld a természetes vagy
egészséges másságot!
8. Személyes példamutatással erősítsd a közösségi fegyelmet!
9. Elvállalt feladataidat lelkiismeretesen lásd el!
10. Ügyelj környezeted tisztaságára, ne szemetelj és taníts
meg erre másokat is!
11. Tartsd be a kulturált étkezés formáit!
12. A felsorolt erkölcsi normák szerint élj iskolán kívül is!

Ilyen és hasonló mondatokkal fogalmazzátok meg a saját belső szabályaitokat, és tartsátok is hozzájuk magatokat. Ha újabb negatív viselkedési
formára figyelnétek fel, ezt is meg kell beszélni és újabb szabályként csatolni a már meglévőkhöz.
Annak ellenére, hogy már hét éve együtt vagytok, nem ismeritek egymást olyan jól, mint ahogyan gondoljátok, ezért az osztályfőnöki órákon
igyekeznetek kell minél jobban megismerni egymást, megtanulni, hogyan lehet megoldani a konfliktusokat. Az osztályfőnökkel és az iskola
pedagógusával vagy pszichológusával valamelyik közösségfejlesztő,
konfliktusmegoldó programot kellene kipróbálnotok. Válassza ezt ki
az osztályfőnök és a szakszolgálat. Hiszem, hogy ha feltérképezitek a
gondokat, megbeszélitek azokat, jobban megismeritek egymást, összefogtok tanulók–tanárok–szülők, kitartóan és következetesen betartjátok
a megbeszélt szabályokat, egy bizonyos idő után észlelitek is a megváltozott osztálylégkört.
Fogadjátok tőlem ajándékul az Óbudai Nagy László
Általános Iskola honlapján talált etikai kódexet.
Remélem nem haragszanak meg rám, amiért kölcsönvettem.
A picik etikai kódexét megszívlelhetik kicsik és
nagyok is!
Így szól:
A picik etikai kódexe
Én vagyok én,
És te vagy te.
Játékban együtt
Én meg te.
Ha te beszélsz,
Én csendben maradok,
Mert én mindent
Érteni akarok.
Én felsegítelek,
Ha te megbotlasz,
S ha én elesem,
Te majd elkapsz.
Ha én mesélek,
Te rám figyelsz.
Ha zenélek,
Te énekelsz.
Te dobod a labdát,
Én elkapom.
Focinál te leszel
a kapusom.
Egyedül egyikünk
sem megy semmire.
Együtt mindent tudunk!
De mennyire!
Te értem,
Én érted!
Így leszünk „MI”!
Már érted?

E

gyszerű parasztszekéren utaztam
Torontálban. Süppedékes, bolond
egy talaj. Könnyen beleveszhet az
ember, aki az utat nem ösmeri, még nappal
is. Hát még éjjel!
Pedig én éjjel utaztam arra, és mennem
kellett, fontos dolgom volt.
Nádasok, rekettyések között a szem
könnyen nézi pallósima útnak, ami végzetes pocsolya. A holdvilág sütött, a csillagok
ragyogtak, mégis eltévedtünk. Volt nagy ijedelem. A sváb kocsis rettenetesen jajgatott:
„Herr Gott, Herr Gott!”
– Hát nem tudja az utat?
– Nem én, kérem alássan. Nem lehet azt
sehogy se tudni.
– De hisz idevaló születésű.
– Itt nem lehet megjegyezni semmit.
Olyan vidék ez, kérem, mintha egy szürke
őzbőrt kiterítenének a földre, és a közepére
letennének egy bolhát, hogy az mondja
meg, melyik szőrszálnál jár. Olyan egyhangú, hogy semmiben sem különbözik egyik
része a másiktól. Domb, fa vagy valamely
különböztető jel sehol sincs.
– Mármost mit csináljunk?
– Menjünk vissza a biláncsai tanyára, és
ott kérdezősködjünk – javasoltam.
– Hasztalan, uram. Hisz azt úgysem lehet
tudni, hogy a gázló merre van, az effélét a
lónak kell kitalálni. Gerzson, a vén juhász

tudja, de nem magyarázhatja meg, mert
lehetetlenség!
De addig-addig nyaggattam, hogy végre
is visszafordultunk, és a tanyáig döcögtünk.
Az öreg Gerzson juhász az akol mellett
egy bundán aludt, rettenetes hortyogása
messziről hallatszék, az vezetett oda.
Amint odaértünk, a sváb kocsisom ráncigálni kezdé, de meg sem moccant.
Menjünk beljebb, a tanyához.
Alig tettünk azonban egy-két lépést,
egyszerre elvakkantotta magát valami komondor.
– Hopp! Hopp! – kiálta fel erre Gerzson
apó, és felugrott egyenesre, mint a gyertyaszál. – Ki az?
Csodálkozva közeledtünk az öreghez:
– Eltévedt utasok vagyunk! Költögettük
már, apó, de nem bírtuk fölébreszteni.
– Hja, édes fiam – szólt az öreg nevetve.
– Engem akár kerékbe is törhettek, én addig
föl nem ébredek, míg a Bodri kutyám nem
ugat, de ha az egyet nyikkan, hát még a síromból is kiugrom. Hát mi bajotok van, édes
gyermekeim?
– Betévedtünk a nádasba, és nem találjuk a gázlót – szólt a sváb kocsis.
– Semmi sem könnyebb annál, édes
fiam, mindjárt megmutatom nektek az utat.
Nézzetek csak oda, amerre az ujjammal
mutatok.

Az öreg felmutatott az ujjával az égre.
Azt hittük, meg van bolondulva.
– Nini, ott van az a kis eleven szemű
csillag… Látjátok ott azt a csillagot jobbra,
amellett a szikrázó csoport mellett? De
látjátok-e?
– Látjuk. De hát aztán?
– Mellette balról van a másik csillag, az a
bágyadt. Látjátok-e azt is?
– Látjuk.
– No hát az a petrence csillag. A két
csillag között a kellő középen vonjatok le az
eszetekben egy rudat a földre, aztán menjetek egyenesen annak a rúdnak. Ott van a
gázló, édes gyermekeim.
Nem hittük el egészen, de mit tehettünk
volna egyebet, megfogadtuk Gerzson apó
tanácsát, és csakugyan ott volt pontosan a
gázló a két csillag között.
Harmadnap visszafelé jövet meg nem
állhattam, hogy be ne nézzek a biláncsai
akolba. Meg akartam köszönni az öreg útbaigazítását, s csodálkozásomat fejezni ki a
tudománya felett.
Elhárító mozdulatot tett a kezével, s az
égre kacsintott:
– Szót sem érdemel. Jól néznék ki, ha
még ezt sem tudnám. Régen kiméricskéltem már én az égen Szegedtől Pancsováig
ezt az egész vidéket.
Mikszáth Kálmán
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Az égi mérnök

Teacímkék a világból
Kdenkinél jobban kedvelik a teát, a

öztudott, hogy az angolok min-

világ legnagyobb teacímke-gyűjteménye
mégis egy német fiatalember, Felix Rotter
tulajdonában van. Felix 1981 óta gyűjti a
filteres teák címkéit, és négy évvel ezelőtt
sikerült megdöntenie az addigi világrekordot 10 400 darabos gyűjteményével. Az
első darabokat egy nyaraláson szerezte
be, és rögtön be is ragasztotta őket egy
bélyegalbumba. Mára tizenöt album is
megtelt a világ 96 országából származó

címkékkel. A gyűjtésben a családtagok és
a barátok is segítettek, de olykor komoly
„áldozatot” is kellett hozni egy-egy különleges darab megszerzéséért. Egy izlandi
kirándulása alkalmával például előfordult,
hogy kilenc csésze teát is megivott egy
barátjával egy ültő helyében, hogy a teázó
minden teafajtájának címkéjét begyűjthesse. A választékban nemcsak teagyártó
cégek, de éttermek, hotelek, repülőtársaságok cégjelzéseivel ellátott példányok is
szerepelnek.

Játsszunk mást!
Szólásmagyarázat

Csütörtököt
mond

C

sütörtököt mond a megtöltött
puska vagy pisztoly, ha závárzata a ravasz meghúzásakor csattan,
de a fegyver nem sül el. Innen ered,
tréfás átvitellel, hogy csütörtököt
mond az a terv, szándék, kezdeményezés, amely nem sikerül, nem
valósul meg. Néhol tréfásan azt is
mondják: csütörtököt vetett a szája,
ami azt jelenti, hogy hazudott.
A szólásnak nem ismeretes a biztos magyarázata. De valószínűnek
tartják, hogy a csütörtök ez esetben

hangutánzó szó, melynek eredeti
formája a csettet vagy csüttöt vet
volt. Ami a puska závárzatának a
csattanását jelölte. És azért került
kapcsolatba a vet igével, mert régen
a puska elsülését úgy is mondták,
hogy lobbot vetett a puska. A
csettet, csöttöt vetből azért alakulhatott a csettet, csöttöt mond, mert
a németben a puska el nem sülését
a versagen igével fejezik ki, aminek
sagen eleme azt jelenti: mond.
Tegyük még hozzá – csütörtököt lehet mondani a hét bármelyik
napján.

Piramis
Ezt a játékot ketten játsszák egy 8×8-as sakktábla
formájú táblán. Tíz sötét és tíz világos korong szükséges
hozzá, amelyet a játék elején az ábrán feltüntetett módon kell felállítani.
A figurák átlósan egyet léphetnek előre vagy átugorhatnak egy másik – akár ellenséges, akár saját – figurát.
Ugrani akkor lehet, mikor az átugrandó báb mögött
egy szabad mező van.
Az ugrás történhet sorozatban is és az irányt is meg
lehet változtatni. Hátrafelé ugrani nem lehet, ütés nincs,
és az nyer, aki hamarabb átvitte korongjait ellenfele
kiinduló helyzetébe.
P. I.

Legyetek jók!
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„J

ótett helyébe jót várj” – ígérik a bajba jutott és segítségre váró meseszereplők. És nem is maradnak hálátlanok. Gondoltátok volna, hogy a
valóságban is azonnal jutalom követi a jótéteményt!
Komoly tudósok bebizonyították, hogy immunrendszerünk jobban
működik, ha segítünk másokon. Egy-egy segítő szándékú cselekedet félóra
elteltével a nyálból kimutathatóan erősíti az immunrendszerünket. Ennek
tudatában ragadjatok meg minden alkalmat, teszem fel, idős lakótársaitok
nehéz bevásárlókosarát a lépcsőházban és segítsetek, amennyit bírtok.
Egészségetekre váljék!
(Sz. F.)

x
x
x

Példa a sorozatugrásra

Berakós rejtvény

SZ

– Az előző munkahelyén mennyi időt töltött?
– kérdi a személyzeti főnök az állásra jelentkező
férfitól.
– Tíz évet.
– És miért jött el onnan?
– ...
A választ megtudod, ha berakod a szavakat,
betűcsoportokat az üres rácsba.
Kétbetűsek: ÁM, EZ, MA, MB, ME, OK, ŐZ, RÁ, ÜI.
Hárombetűsek: DIE, ETI, ÉVA, IKE, LEE, LIO, LOM, OVI,
ROY, TLÓ, VÁR.
Négybetűsek: AVAS, BÉLA, BRÓM, ELME, IREL, KILÓ,
LEÜL, OREL.
Ötbetűsek: ATKÁK, KIMAR, OPERA.
Hatbetűsek: ELEMEL, GALAMB, JELENA.
Kilencbetűs: TETOVÁLÁS.
Tizenegy betűs: MADÁRIJESZTŐ.

Betűrejtvények
1

2

LE
EG

3

LM
2

4

1
1

LM

É

VIL
A

Y×LŐ

Skandináv rejtvény (32.)
Ebben a rejtvényben egy méltán híres szabadkai csoport nevét kell megfejtenetek.
Többször olvashattatok róla a Jó Pajtáson kívül a többi vajdasági újságban is.
SVÉDORSZÁG

HOLD,
OLASZUL
BÁCSKAI
HELYSÉGI

SZEMESTAKARMÁNY
AZ OKOZAT
KIVÁLTÓJA

1001
NÉMET
NÉVELŐ

KÖTŐSZÓ
RÉVAI
KÁROLY

MÁR
NEM
LÉTEZŐ
NOMÁD

ŐSÁLLAT

PAD
KÖZEPE

1

OXIGÉN
HORVÁT
SZIGET

UTAZÓ

KÉT NÉVELŐ
2

ÍR
HADSEREG
TISZTELT
CÍM

KÉRDŐSZÓ

ALVÁSI
KÉPZET
OLASZORSZÁG

EZ
FORDÍTVA
BELSŐ
SZERV

MISTER

NÉVELŐ

KEZÉVEL
JELEZ

URÁN

GYÖKÉR

RIADÓ

FELOSZT

PÓKFÉLE
LATIN
KÖTŐSZÓ

EME

A SZAVAK
JELENTÉSÉT
MEGHATÁROZÓ

NŐI
NÉV
MAORI
EGYNEMŰI
AJTAY
ANDOR
HANGTALANUL SIET

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ
REGÉNYE
ZRÍ
KEZDETE

A MÚLT IDŐ
JELE
ELNEVEZÉSE

500

EME
MÁLTA

AZ ELEJÉN
ŰZ

ÉSZAK

KÉN

ZAMBIA

EZ IS
NÉVELŐ
MESE
VARRÓESZKÖZ

RÖVIDNADRÁG

A VÉGÉN
NYÁVOG

EZ

HIDROGÉN
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HORVÁT
OLAJCÉG

Mozaikrejtvény
E
E

E

Kicsi sarok

Kitöltőcske
1

E
E

2

E

D E M E

T

É

P A M O L

A T O C

I

C

I

S Z A M O
E

T Ó

O L

M E

S

S

O

A K

R

Á O K R Z Á L N

A L D D A
J

F

I

A

Ő

L

E

N L

3

4

5

6
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7

24

T
S O

F A N O M

Szótagolva
2

8

S O L A

Ü G E

– Mondjon egy
hosszú szót,
Jean!
– Gumi.
– Ez magának
hosszú?
– ...
A poén a
rejtvényben.

Vízszintes sorok: 1. A vicc poénja (folytatás a függőleges
3. sorban), 4. Olasz tűzhányó, 5. Ad, 6. Lassú mozgású,
7. Ivásra alkalmas.
Függőleges sorok: 1. Meghagytam neked,
2. Boszniai folyó, 6. Fordítva rakás.

4. Az ebéd része
5. Női név

Számoljunk!

A D O N

Egy keresztrejtvény ábráját felszabdaltuk 12 egyforma részre. Neked kell berakni őket az üres ábrába úgy, hogy ismét egy keresztrejtvényt kapj. Segítségül az E betűket előre beírtuk a helyükre. A szürke
mezőkben az Októberi délután című vers költőjének vezetékneve
alakul ki, ha a betűket összeolvasod.

1

E

L A P O D O
I

3. Némaság

E

A R

I

2. Égtáj

E

T D E G

A T

I

E

Meghatározások:
1. Az orrod után

E
E

4

5

T

E

3

E

T

E

E

13
11

20

Írd be az üres négyzetekbe
az 1-től 9-ig terjedő
számokat úgy, hogy a
számjegyek összeadása
után az előre beírt
eredmények alakuljanak ki.

14

A 31. szám megfejtései
Keresztrejtvény
– Nekem a grillcsirke, tisztelendő
bácsi.
Betűrejtvények
1. tanterem, 2. együttesen, 3.
felemel, 4. egyetlenem
Anagramma
Benedek Elek
Se eleje, se vége
Ciprus, Nicosia
Lóugrásban
– Nem baj, akkor majd felhívom
én.

Regényhős
Bogáncs
Plusz egy szó
kelkáposzta, ellenőr, címszó,
szemüveg, karének, ekevas
– kecske
A 30. skandináv rejtvény
helyes megfejtése:
BÁCSKAI NAGYCSATORNA,
KISS JÓZSEF ÉS GÁBOR.
Könyvjutalmat kap:
Balassa Bettina,
Kisbelgrád

Városkereső
B . . . ELONA
BU . . . EST
AN . . . A

Helyettesítsd be a pontokat egy-egy testrésszel, s megtudod,
melyik városokat keressük.

(FOLYTATJUK)
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Aranykoporsó

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

Kos (III. 21.–IV. 20.)
Szerelmi életed kissé zűrösen alakul, jelenlegi
kapcsolatod könnyen veszélybe kerülhet. Egy
őszinte barát úgy érzi, érdemes támogatni téged,
és egy ilyen segítőtárssal az oldaladon könnyedén leküzdheted az utadba kerülő akadályokat.
Az elmaradt feladataidat azért igyekezz pótolni.
Nagyképű ismerősöd nagyon felbosszanthat, és
ezzel nagy vitát robbanthatsz ki.

Bika (IV. 21.–V. 20.)
Ha elég meggyőző vagy, néhány új követőt
szerezhetsz magadnak. Ha kisebb utazást tervezel a hétre, jó előre rendezz el minden részletet,
nehogy egy apróság miatt kelljen lemondani a
dologról. A héten sok időt töltesz rég nem látott
barátod társaságában, és ez rendkívül pozitívan
hat a gondolkodásmódodra. Egy nehéznek tűnő
feladatot sokkal gyorsabban megoldhatsz, ha nem
a megszokott módon közelítesz hozzá.

Ikrek (V. 21.–VI. 21.)
A hét nehézkesen indul, mert a szimpátiáddal
sehogy sem tudtok megállapodni egy kérdésben,
és amíg nem juttok közös nevezőre, addig nem
tud hozzákezdeni feladatai teljesítéséhez. Bízz
saját képességeidben, ne fuss rögtön másokhoz,
ha szokatlan akadályokba ütközöl. Lehengerlő
őszinteségeddel sikerül lenyűgöznöd tanáraidat.

Rák (VI. 22.–VII. 22.)
Egy múltbéli esemény még most is érezteti
hatását, és ez megingathatja önbizalmadat.
Próbálj túllépni a dolgon, legyél optimista, mert
csak így érheted el céljaidat. Remek pénzszerzési
tervet dolgozol ki, és ha megtalálod a szükséges
partnereket, hamarosan meg is valósíthatod azt.
Légy reális, ne ábrándozz elérhetetlen dolgokról,
mert ezzel csak lehangolnád magad.

Oroszlán (VII. 23.–VIII. 23.)
Egy váratlanul kialakult helyzet könnyen jó
irányba vezethet, ha kellően éber vagy és nem
félsz az igen nagy kockázattól. Szimpátiád izgalmas programot szervez. Újfajta feladatot kapsz a
suliban, mely teljesen lázba hoz, hiszen úgy érzed,
végre bizonyíthatod rátermettségedet. Ne kapkodj, légy alapos és körültekintő! Ha a héten nem
tudod kézben tartani az eseményeket, számos
apró hibát is véthetsz.
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Szűz (VIII. 24.–IX. 23.)
Ne borítsd fel előre kigondolt stratégiádat a
gyors siker érdekében, maradj az eredeti terveknél. Szerelmi életed remekül alakul, szimpátiáddal
szinte tökéletes a kapcsolatod, úgy érzed, mindig
számíthatsz rá. Egyik barátod kisebb összejövetelt
szervez, melynek lebonyolításához a te segítségedet kéri. Ne akard ráerőltetni saját akaratodat barátaidra vagy rokonaidra, mert ezzel csak magadra
haragítod őket!

Mérleg (IX. 24.–X. 23.)
Valaki telefonon értesít egy eseményről, mely
rendkívül felvidíthat. Egy hobbi szinten űzött
tevékenységben akkora tapasztalatra tettél
szert, hogy ebben kikérik a véleményed. Gyors
és határozott döntéssel sikerül megoldanod
régóta húzódó problémádat. A suliban egyre
nagyobb a népszerűséged. Használd ki ezt a
remek helyzetet!

Skorpió (X. 24.–XI. 22.)
Egyik barátod olyan pénzszerzési lehetőséggel áll elő, mely nem igazán nyeri el a tetszésedet, de ha megpróbálod lebeszélni róla, azzal
csak feldühíted az illetőt. A legjobb, ha őszintén
elmondod neki a véleményedet. Dicséretet
kapsz jól végzett munkádért, és ez büszkeséggel
tölt el. Most jött el az idő, hogy megtegyél egy
régóta tervezett lépést. Ne habozz, hiszen már
jó előre megterveztél mindent, így nem érhet
kellemetlen meglepetés!

Nyilas (XI. 23.–XII. 21.)
Ez a hét kiválóan alkalmas arra, hogy néhány
új holmit vegyél. Egy összejövetelen megismerkedsz egy izgalmas személlyel. Nehéz helyzetbe
kerülsz, melyet egyedül kell megoldanod. Ne aggódj, csak hallgass a megérzéseidre. A hét vége
nyugodt, meghitt hangulatban telhet, persze, ha
vitába nem szállsz szüleiddel.

Bak (XII. 22.–I. 20.)
Egyre tisztábban látod a jövődet, mely egyre
jobban ível felfelé. Ne igyál előre a medve bőrére, csak azután kezdj el ünnepelni, miután valóban elérted kitűzött céljaidat. Gyakran kerülsz
összeütközésbe egyik barátoddal, aki valószínűleg irigy elért sikereidre. Próbáld meg egyszer
és mindenkorra tisztázni ezt a dolgot, mert az
állandó rivalizálás elszívja az energiádat.

Vízöntő (I. 21.–II. 19.)
Próbára teszik képességedet, mikor egy
bonyolult feladattal bíznak meg téged, de
szerencsére sikerrel veszed az akadályokat. A
téged foglalkoztató kérdésekről beszélgetsz
néhány ismerősöddel, és eközben számos jó
ötletet hallasz tőlük. A suliban sok elintézetlen
feladat vár rád, melyeket már nem halogathatsz
tovább.

Halak (II. 20.–III. 20.)
Tudod, mit kell tenni annak érdekében, hogy
a leghamarabb elérd a célodat, és határozottságodnak köszönhetően sikerül is végrehajtanod
a tervedet. A szerelmi életet illetően, bár első
ránézésre kedvezőnek tűnik a dolog, érdemes
alaposabban ellenőrizned a dolgot, nehogy
bajba sodord magad. Ne fordíts hátat az otthoni
problémáknak, nézz szembe velük!

Következtetés

Tisztálkodás

Biztos irány

Pistike anyukája tyúkszemeiről panaszkodik barátnőjének. A beszélgetésnél jelen
lévő Pistike este lefekvés után megkérdezi
anyjától:
– Anyu, ha elalszol, akkor a tyúkszemeid
is zárva vannak?

Az orvos fejcsóválva nézi a félmeztelen
beteget.
– Nem ártana, ha néha megfürödne!
– mondja a páciensnek.
– De, doktor úr, én naponta fürdök!
– méltatlankodik a beteg.
– Akkor a vizet kéne néha cserélni!

Az őrnagy futás közben meg akar győződni a század tájékozódási képességéről,
és felteszi a kérdést:
– Milyen irányba futunk?
– Déli irányba – hangzik a válasz.
– Honnan tudja? – kérdezi meglepetten
az őrnagy.
– Onnan, hogy korog a gyomrom.

Karambol

– Mama! – megy oda Pistike az édesanyjához. – Emlékszel, mennyire aggódtál mindig a nagyszobában lévő padlóvázáért?
– Hogyne emlékeznék.
– Csak azért szólok, hogy most már nem
kell aggódnod.

Két autó összeütközik. A vezetők egymást szidják:
– Maga vak?
– Már hogy lennék vak, hiszen eltaláltam
magát!

Panasz

Kombinált por

– Kérem, én panaszt szeretnék tenni a
légitársaság ellen! Akárhányszor repülök
önökkel, mindig ugyanazt az ülést kapom,
nem láthatom a filmet, amit vetítenek, nincs
sötétítő az ablakon, és nem lehet aludni
sem!
– Kapitány, fogja be a száját, és előírás
szerint tegye le a gépet!

– Gyógyszerész úr, tud valami hatásos
szert fejfájás ellen?
– Igen, kérem, egészen jó kombinált
porunk van. Gyomorgörcs ellen is hatásos, a
reumatikus fájdalmakat is enyhíti.
– Köszönöm, akkor most nem kérek.
Megvárom, amíg a többi is fáj.

Baletten

Ikrek
Egy ikerpár üldögél a padon. Teljesen
egyformán vannak öltözve, a hajviseletük
is azonos. Arra megy egy kapatos járókelő.
Tágra nyílt szemmel bámulja őket, még a
száját is nyitva felejti. Az egyik iker megnyugtatja:
– Ne csodálkozzon, mi ikrek vagyunk!
– Jó, jó, de mind a négyen?

Szaunák egymás közt
Két szauna beszélget:
– Téged miért zártak be?
– Gőzöm sincs.

– Miért táncolnak a balettosok az operában lábujjhegyen már tíz perce?
– Biztosan azért, mert észrevették, hogy
a közönség elaludt az első sorokban.

Tökéletes mérleg
– Képzeld el, megmértem a fiunkat! Tudod, hány kiló? Huszonkettő!
– Lehetetlen, hiszen csak három hónapos a gyerek. Nem lehet ilyen nehéz! Hol
mérted?
– Ugyanazon a mérlegen, amelyiken te a
halat szoktad mérni, amit fogtál.

– Pedig én csak annyit mondtam, hogy lábhoz!

Valós álom
– Álmomban megöleltelek és megcsókoltalak. Aztán, sajnos, felébredtem
– mondja a fiú, és közben reménykedve
figyeli a lányt.
– Nyilván attól a hatalmas pofontól, amit
adtam – hangzik a könyörtelen válasz.

Tökéletes munka
– Apám olyan klassz madárijesztőt csinált, hogy a varjak három mérföldnél közelebb nem jönnek a farmunkhoz – dicsekszik
az egyik farmerfiú.
– Az semmi – szól a barátja. – Az én
bácsikám olyan madárijesztőt készített,
hogy a varjak visszahozták a tavaly ellopott
gabonaszemeket.

Bárgyú kérdés
Orgonaszínű inget vásárol a székely. A
kereskedő elérakja a különféle színű ingeket, az egyik túl sötét, a másik rózsaszínű, a
harmadik zöldes, a negyedik pirosas. Végül
kiborul a kereskedő:
– Látott valahol olyan inget?
– Láttam hát. Ott, a kirakatban.
– Na de az az ing fehér!
– És akkor? Még nem látott soha fehér
orgonát?

– Maga pancser, mindenre rálő, ami mozog?
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Aggodalomra nincs ok

Vadászzsákmány

Vonatjegy

Helyi érzéstelenítő

A vadász üres kézzel állít haza az egyik
este. Kérdi tőle az asszony:
– Na, mi van? Nem lőttél semmit?
– Dehogynem!
– Hát akkor miért nem hoztad haza?
– Hagyd már! Nem vagyunk mi kannibálok.

Az ellenőr benyit a fülkébe, és kéri a jegyet. Az utas keresi, keresi, de nem találja.
– Nem baj, uram – mondja az ellenőr –,
majd később visszajövök.
Mire az utas:
– Csak maradjon, kalauz úr, meg kell
találnom a jegyet, mert különben nem tudom, hova utazom.

Móricka bemegy a gyógyszertárba:
– Kérek egy helyi érzéstelenítőt.
– Minek az neked?
– Mert igazgatói intőt kell apámmal
aláíratnom.

Bizonytalanság

Az egészségügyi kongresszuson az egyik
orvos készülődik a beszédhez. Forgatja a
kézzel írt jegyzeteit, de rádöbben, hogy
nem tudja elolvasni a saját kézírását. Ezért
aztán így kezdi a mondókáját:
– Hölgyeim és uraim! Van önök között
gyógyszerész?

Bátorság
Orvos:
– Gratulálok a bátorságához! Az operációt hősiesen állta, de a műtét előtt nagyon
nyugtalan volt, dulakodott a nővérekkel,
kiabált, káromkodott.
Beteg:
– Ne csodálkozzon rajta, doktor úr, hiszen
én csak az ablakot jöttem megtisztítani.

Molygolyó
Móricka elmegy a patikába, és kér egy
molygolyót. Kis idő múlva visszatér, és kér
még tíz molygolyót. A patikus nem állja
meg szó nélkül és megkérdezi:
– Nektek ennyi molyotok van?
– Nem, csak egy, de azt sehogyan sem
tudom eltalálni.

Kimerültség
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Egy fiatal fickó zihálva tépi föl az éppen
induló gyorsvonat utolsó kocsijának leghátsó ajtaját, és teljesen kimerülten zuhan a
legközelebbi ülésre. Egy idős úr megvetően
néz rá:
– A maga korában én játszva felpattantam a mozgó vonatra, nem ziháltam úgy,
mint ön.
– Lehet – feleli a fiatalember –, de vegye
tekintetbe, hogy én még az előző állomáson maradtam le!

– Azt hiszem, a mamám még nem biztos
benne, hogy megtartja-e a tegnap született
kishúgomat.
– Miből gondolod?
– Abból, hogy folyton ki- és becsomagolgatja.

Orvosok egymás közt

Elégedettség

Legfeljebb labda lehet

Az állatkertben sok látogató áll a majomketrec előtt, köztük két nő. Azt mondja
az egyik:
– Nézze, milyen boldogan és elégedetten ül ott fenn a majommama.
– Miért ne lenne boldog? Neki megvan,
amit minden anya kíván magának: négy
keze.

Anyuka sportolni viszi kissé dundi fiacskáját az egyik futballklubba. Az edző
ránéz a gyerekre, majd azt mondja:
– Sajnálom, anyuka, de Béluskát
legfeljebb labdának tudom felvenni a
csapatba.

Járat
Az egyenruhás férfi lélekszakadva rohan
a lejtőn haladó busz után. Odaszól egy
járókelő:
– Mit erőlködik annyira? Mindjárt jön a
következő.
– Az lehet, de annak nem én vagyok a
vezetője.

Kicsinység
– Ki az abszolút kicsi?
– Aki kivont karddal sétálhat a szőnyeg
alatt.

– És folyton úgy érzem, hogy senki sem figyel rám!

Barkochba
Két rendőr barkochbázik:
– Férfi?
– Igen.
– Fekete haja van?
– Igen.
– Szemüveges?
– Igen.
– A munkatársam?
– Igen.
– Rákérdezhetek?
– Igen.
– Ki az?

– Vesztes meccsek után nagyon szigorú edzéseket tartok!

Novemberben lesz a sakkverseny

A térhatású kép
megfejtése:

Aiskolások részére. November második felében kerül rá sor. A helyszínnel kap-

Jó Pajtás szerkesztősége folytatja a hagyományos sakkversenyét az általános

Jó Pajtás

csolatos tudnivalókat a következő számunkban közöljük.

N

em volt nehéz elolvasni a 30. szám hátoldalán lévő térhatású képben rejtőzködő szavakat, mert nagyon sokan küldték
be a megfejtést. Ahogy ígértük, néhány olvasót
meg is jutalmazunk érte. Sorsolással döntöttünk
el, hogy kinek a címére érkezik Jó Pajtás-jegyzetfüzet. A következők várhatják a postást: Dobó
Márta (Bácskertes), Margit Adrianna (Szabadka), Bačkalić Aleksandar (Újvidék), Nagy
Rita (Temerin), Bozsoki Fanni (Zenta), Kalmár
Valentina (Torontálvásárhely), Gergely Melissa
(Topolya).

N

em tudom, hányban lehetett. Általános iskolás voltam, amikor a Jó Pajtásban (elsőoldalas cikk volt) először
olvastam a sziváci Szenteleky Napokról, ahol
ősszel összejön a vajdasági magyar írótársadalom, hogy irodalmunk alapítójának, Szenteleky
Kornélnak emléke előtt fejet hajtson. Én is azt
gondoltam akkor, mint most – feltételezem, hiszen nem voltatok ott október 13-án – ti is, hogy
oda olyan „halandó” ember, mint amilyen egy általános iskolás, irodalomkedvelő tanuló, be nem
teheti a lábát, az írók pedig megközelíthetetlen
teremtményei Istennek.
Ez persze nem így van. Tanáraitok, vagy szüleitek kíséretében nyugodtan eljöhettetek volna. Nagy örömmel és szeretettel üdvözöltünk
volna benneteket; voltak is a korosztályotokból
néhányan, pl. a sziváci, a veprődi és a kúlai
műkedvelő diákok, akik egyesületeik tagjaiként
már többször is felléptek a helyi Szenteleky-ház
színpadán. Voltak jelen egyetemi hallgatók, s
nagyon-nagyon fiatal írók is megtisztelték jelenlétükkel a rendezvényt. S – csak azért mondom
el, hogy érzékeltessem, mennyire nyitott világról van szó – szinte baba kora óta részt vesz ezen
a rendezvényen e sorok írójának most hatéves
gyermeke. És senki sem küldte még haza.
Az irodalmi rendezvény kísérőrendezvénye képzőművészeti tárlat. Idén négy fiatal
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Szenteleky Napok

Szivác
alkotó, Antal László, Bakos Anita, Gubik Korina
és Jelacsity Szilvia mutatkozott be. A kiállítást
Csernik Attila festőművész nyitotta meg.
A jelenlevőket Faragó Kornélia egyetemi tanár,
a Szenteleky Napok Tanácsának elnöke üdvözölte
és tartott előadás a rendezvényről, mint a vajdasági magyar kulturális emlékezet legfontosabb
megnyilatkozásáról. Ózer Ágnes muzeológus a
nemrégiben felújított Szenteleky-emlékszoba
jelentőségéről értekezett előadásában.
A rendezvény Élő antológia című részében
írók, költők lépnek fel, adják elő, vagy olvassák
fel műveiket. Képzeljétek el! Elmúlik néhány
év, s majd közületek is szerepelnek néhányan
e műsorszám keretében. Ezek nem megvalósíthatatlan álmok. Amikor – nem tudom hány
évvel, sőt, évtidzeddel ezelőtt – azt a bizonyos
cikket olvastam lapunkban, nem hittem volna,
hogy erre a színapdra valaha is lehetőségem
lesz fellépni. S lett. Tavaly. Idén viszont két fiatal
író, tudós ember mutatkozott be. A topolyai
Bencsik Orsolya prózaszöveget, saját alkotását
olvasta fel, a galíciai (nem az ukrán, hanem a
spanyol tartományról van szó) Jairo Dorado

Cadilla pedig a vajdasági magyar irodalom
fordíthatóságáról elmélkedett kisebbségi szempontból. Mivel a galíciaiak Spanyolországban
épp olyan kisebbségnek számítanak, mint mi
itt, Szerbiában. A Szenteleky-színpadon Táborosi
Margaréta színművésznő lépett fel.
A rendezvény legünnepélyesebb pillanatait
a Szenteleky Kornél Irodalmi Díj és a Bazsalikom
Műfordító Díj átadása jelenti. Az idei díjazottak
Ilia Mihály irodalomtörténész, a Szegedi Tudományegyetem nyugalmazott tanára és Vickó
Árpád műfordító, újságíró voltak. Jelentős munkásságukat Harkai Vass Éva, a bírálóbizottság
elnöke méltatta.
A művelődési egyesületek bemutatkozását
követően a nagyszámú részvevő megkoszorúzta
azt a sziváci házat, amelyben Szenteleky Kornél
tizenhárom éven át élt és dolgozott, gyógyított
testet s lelket – ez utóbbit (némi túlzással mondhatjuk) irodalommal. Itt szervezte meg a vajdasági magyar irodalmat. Ezek után a helyi katolikus
temetőbe vezetett utunk, ahol az író síremléke
előtt tisztelegtünk. Az emléktáblánál Hugyik Ella
Tolnai Ottó Vázlatok egy Szenteleky-sorra, a temetőben Gazsó Hargita Szenteleky Kornél Ugart
kell törni című költeményét szavalta.
Szép idő volt. Szép nap volt. Sokan voltunk.
Emlékezetes ünnep volt.
Bence Erika
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