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Kellemes húsvéti ünnepeket!
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I
gazi 3D-s (térhatású) élmény! Julian Beever 
angol festőművész azzal lett világhírű, hogy 
Angliában, Franciaországban, Németország-

ban, az Egyesült Államokban és Belgiumban 
rendezett utcai performanszai során élethűen 
térbelinek tűnő tárgyakat festett az aszfalt sík 
felületére. Ez az óriási kólasüveg se valóságos 
térbeli tárgy, bármennyire is annak tűnik, csu-
pán egy rajz az utca aszfaltján. Keressetek rá 
az interneten, további érdekes krétarajzokat 
találtok!

Óh, szellőlengető
Igazság!
Szállj, szállj, riaszd a téli álmot,
némítsd el, ami gyenge, álnok,
akassz a fákra lágy ezüst csipkét, tűzszínű bimbót,
lengő fehér csipkét, lángolva nyíló i ú bimbót, 
szirmot, mosolygva ringót,
suhanj elő,
óh, szellőlengető
Igazság!

Ó, könnytől éledő
Igazság!
Lebegj be a kunyhókba lágyan,
mint balzsamos, sugáros áram,
fess rózsaszín álmot a barna, ócska nyoszolyára,

az elhagyott, szegény, álmokra váró nyoszolyákra,
hol érted sír az árva,
lebegj elő 
óh, könnytől éledő
Igazság!

Ó, újra-születő
Igazság!
Eljössz ma is és összejárod
az enyhe, álmodó világot.
Jer s fújd meg az ünnep rivalgó, büszke harsonáit,
fújjad az ünnep szent, aranyos, néma harsonáit,
s minden valóra válik.
Rohanj elő,
óh, újra-születő
Igazság!

A jövő heti  Jó Pajtás
címoldala és poszterecímoldala és posztere
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Húsvéti himnusz

A hét fotója
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Denkovics Karolina Drapos Csongor Gregus Krisztián Hasznosi Tóth Csongor

Lázár Bernadetta Ludvig Csilla Nagy-Pál Anita Szmiesko Attila

Itt a húsvét, a keresztények legnagyobb ünne-
pe, a tavaszvárás, a tavasz eljövetelének ün-
nepe is. A lányok, hasonlóan, mint ahogyan 

a költő írja a versében, színesre festik a tojásokat, 
hogy megkínálhassák majd a locsolkodókat. 
Meg már biztosan nagyon várjátok a nyuszi 
hozta ajándékot. 

Erről beszélgetünk az óbecsei Sever Đurkić 
iskola tanulóival: az ötödikes Hasznosi Tóth 
Csongorral, Drapos Csongorral, a hetedikes 
Ludvig Csillával, Nagy-Pál Anitával, Gregus 
Krisztiánnal, a nyolcadikos Lázár Bernadettával, 
Denkovics Karolinával és  Szmiesko Attilával.

Csak látnátok Csillának milyen nyakéke van! 
Nyuszis! Mintha tudta volna, hogy jövök, s a hús-
vétról, locsolkodásról fogunk beszélgetni.

– Nagyon szeretem ezt a nyakéket – szólal 
meg, miután megdicsérem –, és ha húsvétkor 
jönnek a fi úk locsolkodni, akkor is ezt fogom 
viselni. Nagyon várom már. Húsvét hétfőjén ko-
rán fölkelek, kicsinosítom magamat, úgy várom 
a fi úkat, hogy meglocsoljanak. Egy alkalommal, 
emlékszem, még verset is mondtak, hogy elte-
reljék a fi gyelmem, s egyszer csak előkerült a 
szódásüveg… Csurom vizes lettem, át kellett 
öltöznöm. Nekem az nagyon tetszett. Meg 
szoktam kínálni őket piros tojással, melyet anyu 
szokott festeni, meg megvendégelem őket ka-
láccsal. Az idén is várom a barátaimat, no meg 
a szimpátiámat! 

– Nálunk én festem a tojásokat – vág közbe 
Anita –, mégpedig ecsettel. Hozzám vödörrel is 
jöttek már a locsolkodók. Azóta félek beengedni 
őket… Azért szeretem, ha jönnek. Nem lenne 
jó, ha nem gondolnának rám. Nekünk a nyuszi 
általában könyvet szokott hozni.

– Engem tavaly a fi úk egy vödör vízzel locsol-
tak meg – emlékszik vissza Karolina –, s aznap 
háromszor öltöztem át, mert csuromvizes lett a 

ruhám. Azért én is örülök, ha meglocsolnak, és 
piros tojással, csokinyuszival kínálom őket.

– Szeretem a húsvéti előkészületeket – kap-
csolódik a beszélgetésbe Bernadetta –, s szépre 
szoktam festeni a tojásokat. Szalonnával bekenem, 
hogy fényes legyen. Mielőtt festeném, ragasztok 
rá lóherét, szívet és virágokat. Egyszer apukám is 
meglocsolt egy pohár vízzel, mikor még az ágyban 
voltam, s a pizsamám csuromvizes lett. Várom a 
locsolkodókat, persze a szimpátiámat is.

– Nálunk is nagy az előkészület húsvét előtt 
– magyarázza Attila –, kitakarítjuk a házat, sü-
tünk-főzünk. Ilyenkor együtt van az egész család, 
és az nagyon jó. Meglocsolom az ismerőseimet, 
a tesóm feleségét, anyut, meg persze a szimpá-
tiámat. Mikor kicsi voltam, nagyon vártam, mit 
hoz a nyuszi. Egyik évben, emlékszem, minden 
lépcsőre tettek a szüleim egy-egy színes tojást, 
melyek elvezettek az igazi ajándékig. Jó volt, 
még hittem a nyuszi-mesében.

– Alig várom már én is a húsvétot – jelenti 
ki Krisztián. – Mikor kicsi voltam, írtam a nyuszi-
nak, hogy mit hozzon. Szedtünk füvet, kosárba 
tettük, s abba hozta az ajándékot. A tesóm még 
úgy tudja, hogy a nyuszi hozza az ajándékot, 
sok édességet szokott kapni, én meg nadrágot 
vagy amire éppen szükségem van. Én is jobban 
örültem az ajándéknak, amíg azt hittem, hogy a 
nyuszi hozza.

– Mi az osztálytársakkal csoportosan szoktunk 
menni locsolkodni – emlékezik vissza D. Csongor 
–, s a piros tojás mellé még pénzt is kapunk. Kis-
koromban én is örültem az ajándéknak. Az első 
kerékpáromat a nyuszi hozta. Elcsodálkoztam, 
hogy tudta elhozni a kicsi kosarában.

– Mi is készítünk fészket – mondja Csongor –, 
habár én már tudom, hogy nem a nyuszi hozza 
az ajándékot, de a kistestvérem még nem. Ő na-
gyon várja a nyuszit. Megyek majd locsolkodni, 

csak nem egy vödör vízzel, hanem kölnivel. Majd 
meglocsolom az ismerősöket, rokonokat,  meg a 
szimpátiámat. Én is szoktam a tojás mellé pénzt 
is kapni.

Fiúk! Ha még nem találtatok jó locsolkodó 
verset, itt van egy: 

Piros tojás, fehér nyuszi, 
Locsolásért jár két puszi!

Kellemes ünnepeket, jó locsolkodást, sok 
locsolkodót!

Koncz Erzsébet

Lőrinc Pál 

Három füles
Három kis nyúl ül a réten,
Mesebeli faluszélen.
Előttük egy halom tojás,
Húsvét táján ez így szokás.

Festék is van jócskán, bőven, 
Fut az ecset tekergően.
Tojáson a színes csíkok
Olyan, mint a fürge gyíkok.

Nyúlapó is megjön közbe,
Leül köztük ott a földre.
Nagy bajuszát simogatja, 
Tojásokat válogatja.

Szebb az egyik, mint a másik, 
Nincsen köztük, mely hibázik.
Ügyes ez a három füles, 
Nem lesz a tál sehol üres.

Jut is bőven minden házba, 
Locsolóknak tarisznyába.
Kinek nem jut, fusson ide, 
Nyúlapó tesz a zsebibe.

Piros tojás, fehér nyuszi
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A
z ünnep legtöbbször az együttlétről, 
a családról és a szeretetről szól. Per-
sze szinte elmaradhatatlan kellék a 

szépen feldíszített lakás, az ünnepi falatok 
és a meglepetésajándékok. Már napokkal 
korábban valahogy lélekben is készülünk 
a jeles pillanatra, s nemcsak a szobák egy-
egy sarkát, hanem a szívünket is ünneplőbe 
öltöztetjük az alkalomnak megfelelően. Van 
bennünk egy kis izgalom, egy kis várakozás, 
valami megnevezhetetlen, amitől másként 
érezzük magunkat és várunk egy pillanatra, 
az ünnep beteljesedésére. No de lehet-e 
pillanatokban vagy percekben, esetleg 
napokban mérni, mikor van itt az ünnep, és 
meddig tart? Már napokkal korábban elkez-
dődik? Vagy akkor veszi kezdetét, amikor 
együtt az asztalhoz ülünk? Éjféltől éjfélig 
tart netán? És vajon mit kell érezni akkor, ha 
itt az ünnep? Erről beszélgettünk a szabad-
kai Miloš Crnjanski iskola tanulóival, a 6. b 
osztályból Drégely Ninánával, Mačković 
Martinnal és Bíró Alennel, a 7. b-ből pedig 
Szakács Sztellával, Csóka Szabolccsal, 
Lackó Erikkel és Maglai Ágnessel.

– Nekem attól szép az ünnep, hogy 
összejön a család. Persze hozzá tartoznak 
a fi nomságok és az ajándékok is, de azok 
is ünnepelnek, akik ezt nem engedhetik 
meg maguknak, mert együtt vannak és 
összeköti őket a szeretet. Vannak a nap-
tártól független ünnepek is, például az 
elsőáldozás, ami nincs minden évben. A 
nagyobb események általában ünnepé-
lyesek, és ha ünnep van, akkor az egész 
nap tart. Szeretem az ünnepeket, főleg 
a karácsonyt, de sok függ a kedvemtől is 
– mondja Szabolcs.

– Ünnepkor összegyűlik a család, és 
szerintem ez a legfontosabb – véli Nina. 
– Azért tartom fontosnak az ajándékozást, 
mert ezáltal kifejezhetjük a szeretetünket, 
fi gyelmünket mások iránt. Különösen 
fontos az odafi gyelés, a törődés, amit 
sem az ünnepi ételek, sem az ajándékok 
nem tudnak pótolni. Nekem a születésna-
pom a kedvenc ünnepem, mert ilyenkor 
nemcsak a család, hanem a bartátaim is 
körülvesznek, és valahogy jó, hogy engem 
ünnepelnek. De az is másmilyen napnak 
számít, ha egy hozzám közel állónak van 
szülinapja, mert akkor én is kicsit másként 
érzem magam.

Alennek az ünnep elsősorban a pénzről 
és az ajándékokról szól, persze az is fontos, 
hogy együtt legyen a család. – Talán a szü-
letésnapomat szeretem a legjobban, hiszen 

az is ünnep, és ekkor az ember sokkal vidá-
mabb, boldogabb. Nehéz pontosan megha-
tározni, de az ünnepnapok mindenképpen 
különböznek a többitől. A család, a fi nom 
ételek, az ajándékok, ezek mind-mind hozzá 
tartoznak az ünnephez.

– Nekem a kedvenc ünnepem a húsvét, 
mert közeledik a tavasz, szép az idő, és 
ettől teljesen másként érzem magam. És a 
húsvéthoz a locsolkodás is hozzá tartozik, 
sokan meglátogatnak és kellemesen telik 
a nap. Az ünneppel jár a készülődés is, a 
különböző díszítések, másként néz ki a ház, 
és az öltözékünk is kicsit ünnepélyesebb, 
mint máskor. Szeretem az ünnepeket, mert 
együtt vagyunk és különleges ételeket 
eszünk, másként érezzük magunkat, vala-
hogy vidámabbak, boldogabbak vagyunk, 
és bennünk van a várakozás – magyarázza 
Ágnes.

Martin is a családi együttlétet helyezi az 
első helyre, ha az ünnepre gondol. 

– Mivel keveset találkozom a nagyszüle-
immel, mert a nagyapám gyakran utazik és 
ritkán láthatom, nekem sokat jelentenek az 
ünnepek, mert akkor ők is eljönnek, és tény-
leg együtt van a család. Ez benne a legjobb. 
És ha egy ilyen látogatás nem ünnepnapon 
történik, hanem minden ok nélkül elláto-
gatnak hozzánk, nekem az is ünnepnek 
számít. Ilyenkor teljesen más a hangulatom, 
örülök, hogy látom őket és együtt lehetünk, 
beszélgethetünk, és ezt nem tudja pótolni 

semmilyen ajándék. Szerintem a készülő-
déssel már napokkal korábban megváltozik 
valami körülöttünk.

Erik egyszerűen fogalmaz: – Az ünnep 
az ünneplésről szól. Minden ünnep más, és 
másként ünnepeljük meg. A születésnapot 
baráti körben töltjük, a húsvétot és a kará-
csonyt pedig inkább a családdal. Főleg az 
ajándékok miatt szeretem az ünnepeket, 
de a különböző jeles eseményeket, legyen 
az karácsony vagy éppen Valentin-nap, 
az ajándékoktól függetlenül is meg kell 
ünnepelni. Nem lenne jó, ha ezek a dolgok 
kimaradnának az életünkből. Ilyenkor van 
bennünk egy várakozás és valamiért egé-
szen másmilyenek ezek a napok.

Sztella a karácsonyt szereti a legjobban. 
– Bár a díszítés és az ajándékok mindenkép-
pen feldobják a hangulatot, szerintem nem 
ezért ünnep az ünnep. Inkább az számít 
ilyenkor, hogy együtt vagyunk, beszélge-
tünk, a szeretet is nyílvánvalóbbá válik és az 
ünnepnapok egészen másmilyenek, mert 
jobban érződik az összetartozás, ami a hét-
köznapokban nem annyira kihangsúlyozott. 
A nagyobb ünnepeken kívül is történhetnek 
az emberrel szép események, már egy ötös 
is fel tudja dobni a hangulatom, és az egész 
világra másként nézek, mert valami jó tör-
tént velem. Számomra az ünnep addig tart, 
amíg boldognak érzem magam.

Kép és szöveg: Sztojánovity Lívia

Mitől ünnep az ünnep?
Gondolatok az ünnep perceiről Gondolatok az ünnep perceiről 

Alen, Szabolcs, Martin, Erik, Ágnes, Sztella és Nina
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Krisztus szenvedéstörténete három nap alatt zajlott le: csü-
törtökön volt az utolsó vacsora, még aznap éjjel elfogták a 
Getsemáne-kertben, majd megkezdték előzetes kihallgatását.

Kajafás, a főpap látta el a vizsgálóbíró szerepét.
A kihallgatás végén hangzott el a mindent eldöntő kérdés Kajafás 

szájából: „Az élő Istenre kérlek, mondd meg nekünk, hogy te vagy-e 
Krisztus, az Isten fi a?!” Jézus így felelt: „Te mondtad!” És Kajafás ezt úgy 
értelmezte: igen!

A szigorú zsidó törvények szerint az, aki isten dicsőségére tartott 
igényt, istenkáromló volt, s a legsúlyosabb büntetés, halál várt rá.

Jézus Krisztus a kihallgatás utolsó szakaszában már egyetlen kér-
désre sem válaszolt, ezért visszaküldték Pilátushoz, aki végül engedett 
a Kajafás felhergelte tömeg akaratának, és átadta nekik Jézust, hogy 
kivégezzék.

Pénteken déli tizenkettőkor megfeszítették. Beteljesedett hát Jézus 
híres jóslata, amit Márk evangélista jegyzett fel:

„Íme felmegyünk Jeruzsálembe, az Emberfi a átadatik a főpapoknak és 
az írástudóknak, halálra ítélik, és átadják a pogányoknak, kigúnyolják és 
leköpik, megkorbácsolják és megölik, de három nap múlva feltámad.”

Ez a jövendölés később rendkívül fontossá vált. Ugyanis amikor 
elhangzott, a tanítványok még nem fogták fel, hogy Jézus pontosan 

tudja, mi fog történni vele, ismeri küldetése célját, és tudja azt is, hogy 
harmadnapon halottaiból feltámad.

Jézus három órát szenvedett a kereszten. Három körül járt az idő, 
amikor a szájából elhangzott az utolsó szó: „Elvégeztetett!”

József drága gyolcsba takarta Krisztust és a saját tulajdonában levő 
sziklasírba temette el, majd hatalmas követ gördítettek a sír bejárata 
elé. Mária Magdaléna és József anyja titokban megfi gyelték, hova 
temette el. A Szentírás szerint néhány nap múlva pár asszony ismét 
odamerészkedett a sírhoz. A legnagyobb döbbenetükre a sír üres volt. 
Csak két angyal ült ott, akik azt kérdezték: „Miért keresitek a halottak 
közt az élőt?”

A tanítványok – akik annak idején nem fogták fel Jézus jövendö-
lésének értelmét –, Mesterük elvesztése fölötti mélységes bánattal 
visszatértek eredeti foglalkozásukhoz, a halászathoz. Ám ekkor tör-
tént valami, amit remélni se mertek: Jézus tudomásukra hozta, hogy 
Galileában szeretne találkozni velük. Amikor megjelent, a tanítványai 
azt hitték szellem, és féltek tőle. Ő azonban így szólt hozzájuk: „Miért 
rémültetek meg, és miért támadt kétség a szívetekben? Nézzétek meg a ke-
zemet és lábamat: valóban én vagyok. Tapintsatok meg és lássatok! Mert 
a léleknek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van.” E szavak 
kíséretében megmutatta a kezét és lábát, mikor pedig még mindig 
nem mertek hinni örömükben, és csodálkoztak, megkérdezte tőlük: 
„Van-e itt valami ennivalótok?” Erre adtak neki egy darab sült halat. 
Elvette, és a szemük láttára megette. Végül még azt is megparancsolta 
hitetlen Tamásnak, hogy érintse meg a sebhelyeit. Majd ezt mondta: 
„Boldog, aki nem lát és mégis hisz!”

elhangzott, a tanítványok még nem fogták fel, hogy Jézus pontosan 

Halottaiból 
feltámadott

Matthias Grünewald: Feltámadás és mennybemenetel

M. S.  Mester: Feltámadás
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A kereszténység egyik legnagyobb ün-
nepe a húsvét, amelyet világszerte 
megünnepelnek, és amelyhez ahány 

ország, annyi szokás kapcsolódik. Ugyanis az 
általános hagyományok, ételek, dekorációk, 
szokások mellett sok helyen feltűnnek szá-
munkra szokatlanok, mások is.

Spanyolország

Spanyolországban például a húsvét előtti 
hét minden estéjén felvonulást tartanak, 
tömegek vesznek részt a körmeneteken 
és misztériumjátékokon. Korabeli ruhákba 
öltöznek és felelevenítik Jézus kálváriáját és 
feltámadását, virágokkal díszített kocsikon 
életnagyságú Krisztus- és Mária-szobrokat 
hordanak körbe.

Belgium

Belgium több városában nagyszom-
baton tartják a tojásvásárt, megválasztják 
a tojásherceget és tojáshercegnőt, akik 
tisztségüket egy évig viselik. Hétfőn tojással 
dobálják meg a templom harangját, és apró 
ejtőernyőkre függesztett papírtojásokat 
engednek le a templomablakból, köztük 
egy aranytojást is. Aki ezt megkaparintja, 
komoly pénzjutalomban részesül.

Belgium

A húsvéti tojás napjainkra egy népszo-
kás ajándéktárgyává vált. Az ember 

az évenként megújuló természettel 
együtt a világ keletkezését is ismétlődő 
folyamatként képzelte el, így a tojás az 
újjászületés jelképe lett. Mindenekelőtt 
a tavaszi megújulásé. A húsvét is az ősi 
tavaszünnepek keresztény öröksége, ép-
pen ezért kötődhet hozzá oly szorosan a 
tojás kultusza. Egy székely monda szerint 
Nagy Sándor anyjának tyúkjai piros tojást 
tojtak, ezzel adva hírül a hadvezér szüle-
tését. A piros tojás az élet jelképe. Ezért 
volt szokás a csecsemő első fürdővizébe 
tojást ütni, lakodalomban az új asszonyt 
tojásra léptetni, vagy széke alá tojást 
gurítani.

A húsvéti írott tojás évezredes ha-
gyományokat követ, s vonalhálója az ég 
glóbuszát mintázza. „Egyenlítő” osztja fél-
tekékre, „főkörök” negyedelik, s ezek met-
széspontjait (a naptári fordulópontoknak 
és az égi sarkoknak megfelelő helyeket) 
hangsúlyozzák a díszek.

Miért tojás?

Románia

Romániában vasárnap a hagyomá-
nyos étel a sült báránycomb fokhagy-
mamártással. Délután a család kimegy 
a temetőbe, halottaik sírjára tulipánt és 
nárciszt visznek. Hétfőn terített asztallal 
várják a locsolókat, délután viszont a lá-
nyok locsolják meg azokat a fi úkat, akik 
délelőtt nem jöttek el hozzájuk.

Németország

Németországban a szülők vasár-
nap este elrejtik a festett tojásokat 
a lakásban, a kertben, az udvarban, 
másnap reggel aztán a gyerekek őrült 
keresgélésbe kezdenek, és addig nem 
nyugszanak, amíg valamennyit nem 
szedték össze. Vannak vidékek, ahol 
a falu népe együtt kivonul egy közeli 
dombra, ott  tüzet raknak, és az egész 
éjszakát evéssel, ivással töltik.

Olaszország

Olaszországban a legnagyobb attrakció 
Romában a pápa áldásosztása. A keresztény 
egyház feje a Szent Péter-székesegyház 
könyvtárának ablakából szól a téren össze-
gyűlt hívekhez, valamint a világ kereszté-
nyeihez, majd több nyelven oszt áldást.

(b)

Piros tojás, húsvéti sonka, locsolás...
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A húsvét Jézus Krisztus feltámadásának ünnepe, de a hozzá 
kapcsolódó magyar népszokások egy része a természet 
megújulását éltető, pogány gyökerekből táplálkozik. 

Maga az elnevezés arra utal, hogy ekkor ér véget a hústól való tar-
tózkodás, vagyis a negyven napig tartó böjt. Időpontját 325-ben 
a niceai zsinat határozta meg: eszerint a tavaszi napéjegyenlősé-
get követő holdtölte utáni vasárnapon kell tartani. Az ünnepkör 
virágvasárnapon, templomi barkaszenteléssel kezdődik. Ekkor 
emlékezik meg az egyház Jézus diadalmas jeruzsálemi bevonulá-
sáról. A megszentelt barka a hagyományok szerint megvédi a ház 
lakóit a hidegleléstől, a rontástól és az elemi csapásoktól. Régen 
egyes vidékeken a gyerekek énekelve, színes papírszalagokkal 
díszített ágakkal a kezükben jártak házról házra ezen a napon. 

A nagyhéten a családok rendet tettek a ház körül. A néphit 
szerint az épület körbeseprése nemcsak ragyogó tisztaságot 
varázsol, hanem elkergeti a boszorkányokat is. A nagyböjt hete 
sajátos étkezési szokásokkal járt. Csütörtökön friss zöld ételt, 
parajt, sóskát ettek, többnyire tojással. A péntek szigorú böjttel 
telt. Szombaton, a feltámadást jelző harangszó után kalács, 
sonka, tojás került az asztalra. A húsvéti étrendben szerepelt a 
bárány, a keresztény egyház legrégibb jelképe is. A kalács arra 
utal, hogy Jézus az utolsó vacsorán megáldotta a kenyeret, míg 
a tojás a feltámadást jelképezi. Az ünnepi ételeket a 8–9. század 
óta megszentelték a templomokban, hogy aztán varázsoljanak 
velük. A kalács morzsáját például tűzbe vetették, abban a hitben, 
hogy megvéd a villámcsapás ellen. A megszentelt sonka csontját 

a szőlőtőkék közé, a földbe szúrták, ezzel védve a szőlőt a nö-
vénybetegségek és a jégverés ellen. A szentelt tojás héját pedig 
elszórták a káposztaföldön, hogy távol tartsák a hernyókat.

Húsvéthétfőn elmaradhatatlan a locsolkodás, illetve egyes vi-
dékeken a „sibálás”, azaz a lányok megcsapkodása fűzfavesszőből 
font, felpántlikázott korbáccsal. Mindkét esetben hímes tojás a 
legények jutalma. A tojás itt a termékenységet, az újjászületést 
jelképezi, piros színe pedig – a hiedelmek szerint – bajelhárító, 
szerencsét hozó erővel bír. A rábaközi fi úk hajdanán perecet is 
kaptak a tojás mellé. A híres perec tésztáját a férfi ak verték hó-
lyagosra a fejsze fokával, a sütése aztán már az asszonyok dolga 
volt. Mondták is akkortájt, hogy a fehérnépnek húsvétkor mindig 
van sütnivalója.

S. J.

Kerek erdőn jártam, piros tojást láttam,
bárány húzta rengő kocsin mindjárt odaszálltam.
Nesze hát, rózsavíz, gyöngyöm-gyöngyvirágom,
hol a tojás, piros tojás? Tarisznyámba várom.

Ez a szép locsolóvers, ahogy a dalok és mesék is, szájról száj-
ra terjedt a magyarországi falvakban. A locsolás szokása 

húsvétkor még ma is él, de víz helyett már illatos kölnikkel 
öntözik a férfi ak a fehérnépet. Hajdanán a legények már kora 
reggel összegyűltek, és sorra járták a lányos házakat. Ketten ki-
húzták a leányzót az udvarra egészen a kútig, amelyből friss vi-
zet mertek, és úgy leöntötték, hogy bőrig ázott. A locsolkodás 
az újjászületés, a tavaszi megújulás és az egészséges évkezdés 
jelképe volt. Az ünnepségsorozat később is folytatódott. A 
húsvétra következő fehérvasárnapon a fi atal lányok komatálat 
küldtek egymásnak. A tálban tojás, kalács és kis üveg ital volt. 
Ez a cselekedet azt jelentette, hogy egymásnak örök barátsá-
got fogadtak. A kedves gesztust persze mindenképp viszonoz-
ni illett hasonló jókkal. A komatál átadását énekszó, köszöntő 
tette igazán ünnepélyessé.

A Dunántúlon például a következő szöveg hangzott el:

Komatálat hoztam,
föl is aranyoztam.
Koma küldi komának,
koma váltsa magának.

Húsvét másodnapján
mi jutott eszembe?
Cifra vízipuskát
vettem a kezembe.
Elindultam véle
hímes tojást szedni.
Adjatok, hát, lányok,
ha nem sajnáljátok,
mindjárt porrá áztok,
szívemből kívánom!

*
E húsvét ünnepnek
második reggelén
tudják azt már maguk,
miért jöttem ide én.
Hamar hát előmbe
százszorszép leányok,
piros rózsavizem
hadd öntözöm rátok.
Aztán nyugodt szívvel
innen távozhatok,
emlékül néhány szép
piros tojást kapok!

*

Ebben a ház udvarában
szép kis bimbó nő.
Nevelje majd szépre
jóra a jó Teremtő!
Vizet hoztam a tövére,
szálljon áldás a fejére,
istentől azt kérem.
Piros tojás a bérem!
Szabad-e locsolni?

Az újjászületés napja

Húsvét után komatál Locsolóversek
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Március 20.
Ma Klaudia, Irma, Alexandra, Mór, 

Hubert, Csák napja van.

Klaudia
A latin eredetű Klaudiusz női párja, vél-
hetően a claudus szóból ered, melynek 
jelentése: béna, sánta. 
Csák
Török–magyar eredetű név, származhat 
azonban szláv személynévből is. Jelentése 
ütő.
Nagycsütörtök (zöldcsütörtök) napja
Krisztust az Olajfák-hegyén elfogták.
A húsvét Jézus Krisztus feltámadásának 
ünnepe, a keresztény egyházak legrégibb 
ünnepe. Ezen a napon volt a Leonardo da 
Vinci remekművén megörökített utolsó 
vacsora. A tanítványok lábának megmo-
sása (a vendégszeretet jelképe) emlékére 
szokás volt, hogy Rómában a pápa 12 szer-
zetes lábát megmosta. Királyok, nemesek 
is így cselekedtek sok országban e napon. 
A katolikus hit szerint az oltáriszentség 
megalapításának napja is.
1894 (114 éve történt)
Meghalt Kossuth Lajos szabadságharcos, 
államfő.
1727 (281 éve történt)

Meghalt Sir Isaac Newton angol fi zikus 
matematikus és csillagász, a gravitáció, a 
tömegvonzás, a mechanikai alaptörvények 
felismerője.
1828 (180 éve történt)
Megszületett Henrik Ibsen világhírű norvég 
drámaíró.

Március 21.
Ma Benedek, Gergely, Bánk, Bence, 

Nikolett, Miklós napja van.
Benedek
A latin Benedictus névből származik, jelen-
tése: áldott. 
Bence
A latin Vincentius név régi magyar Bencenc 
alakjának a rövidülése, amelynek jelentése 
győztes. 
Nikolett
A görög Nikolaosz (magyarul: Miklós) férfi -
név francia eredetű női változata. 
Nagypéntek napja
Krisztus Pilátus általi halálra ítélésének, 
megostorozásának és kereszthalálának 
a napja. 
1685 (323 éve történt)
Megszületett Johann Sebastian Bach né-
met zeneszerző (Máté-passió).
1887 (121 éve történt)
Megszületett Kassák Lajos költő, író, képző-
művész, a magyar avantgarde legjelesebb 
képviselője.
1471 (537 éve történt)
Megszületett Albrecht Dürer német festő, 
grafi kus.

1768 (240 éve történt)
Megszületett Jean-Baptiste-Joseph Fourier 
francia fi zikus, matematikus.
1839 (169 éve történt)
Megszületett Modeszt Petrovics Mu-
szorgszkij, orosz zeneszerző, akinek 
legismertebb operái a Borisz Godunov, a 
Hovanscsina és A szorocsinci vásár.

Március 22.
Ma Beáta, Lea, Izolda, Csilla, Katalin, 

Vazul, Filemon napja van.
Lea
Héber eredetű bibliai név. Jelentése: vad-
tehén, antilop. A latinban a név jelentése: 
nőstényoroszlán.
Vazul
A Bazil név régi magyar Wazul formájából 
származik. Az írott névformának a helyes 
kiejtése Vászol, Vászoly lett volna. 
Nagyszombat
Este körmenetekkel emlékezik meg a 
keresztény világ arról, hogy Jézus har-
madnap, azaz húsvétvasárnap hajnalán 
feltámadt halottaiból. 
1992. március 22. (16 éve)
A víz világnapja. A dublini környezetvé-
delmi világkonferencia javaslatára az ENSZ 
47. ülésszaka ezt a napot a víz világnapjává 
nyilvánította.
1457 (551 éve történt)
Megjelent az első nyomtatott könyv, a 
Gutenberg-biblia.
1951. március 22. (57 éve történt)

Salzburgban meghalt gróf Almásy László 
Ede autóversenyző, pilóta, Afrika-kutató, 
felfedező. Felfedezte a Zarzura oázist, 
feltárta a Líbiai-sivatag addig ismeretlen 
fennsíkját, a Gilf Kebirt. A történelem előtti 
korból származó (úszó embereket! ábrá-
zoló) sziklafestményeket talált az Uvainat-
hegység barlangjaiban. 1935-ben egy 
olyan Nílus-szigeti törzsről tudósított, mely 
azzal a hittel tartotta magát magyarnak, 
hogy őseiket a 16. században Szulejmán 
szultán telepítette oda az osztrákok 
országából. 1929-ben Egyiptomban repü-
lőiskolát létesített, 1932-ben megalapította 
az Al-Maza repülőteret. 1949-ben egy 
vitorlázó repülőgépnek Párizsból Kairóba 
való vontatásával harmadmagával távol-
sági világrekordot állított fel. A kilencszeres 
Oscar-díjas Az angol beteg című fi lmben 
róla mintázták a sivatagkutató főhőst. 
Nevét a térképen a sivatag belsejében álló 
hegy, a Dzsebel Almásy őrzi.
Kapcsolódó linkek: Almásy László Ede 
http://lazarus.elte.hu/~zoltorok/almasy/
almasyma.htm 
1895 (113 éve történt)
Először mutatta be válogatott közön-
ségének Auguste és Louis Lumiére a 
mozgóképet.

1948 (60 éve történt)
Megszületett Andrew Lloyd Webber angol 
zeneszerző (Evita, Jézus Krisztus Szuper-
sztár, Az Operaház fantomja).

Március 23.
Ma Emőke, Ottó napja van.

Emőke
Régi magyar név 19. századi felújítása -ke 
kicsinyítőképzővel. A régi emő szó jelentése 
szopó csecsemő, anyatejjel táplált újszülött.
Ottó
A német Otto névből származik. Ez az Ot- 
kezdetű, germán eredetű nevek önállósult 
becézője. Jelentése birtok, vagyon.
Húsvétvasárnap – A feltámadás napja
A húsvét Jézus Krisztus feltámadásának 
ünnepe a keresztény egyházak legrégibb, a 
zsidó pészahra visszavezethető ünnepe.
1960. március 23. (48 éve)
Meteorológiai világnap. Az 1873-ban ala-
pított Nemzetközi Meteorológiai Szervezet 
utódaként 1950. március 22-én Genfben 
megalakult a Meteorológiai Világszervezet 
(WMO). Másnap életbe lépett a szervezet 
alapokmánya, melynek emlékére határoz-
ták el 1960-ban a meteorológiai világnap 
megünneplését.
973. március 23. (1035 éve történt)
Géza fejedelem képviseletében 12 előkelő 
magyar vett részt I. Ottó Quedlinburgban 
rendezett húsvéti ünnepségein, ezzel 
elkezdődött a magyarok beilleszkedése a 
nyugati, keresztény társadalomba.
1897 (111 éve történt)
Eperjesen (ma: Presov, Szlovákia) megszü-
letett Hamvas Béla posztumusz Kossuth-dí-
jas fi lozófus, esszéista, író, akinek fő művei: 
A magyar Hüperion, A bor fi lozófi ája, Öt 
meg nem tartott előadás a művészetről.
1943 (65 éve történt)
Megszületett Vangelisz (eredeti nevén: 
Evangelosz Odisszeasz Papatanassziu) 
Oscar-díjas görög zongorista, zeneszerző, 
karmester (Tűzszekerek).

Március 24.
Ma Gábor, Karina, Ella, Katalin, 

Gabriella, Simeon napja van.
Gábor
Héber eredetű bibiliai név, a Gábriel magyar 
alakváltozata. Jelentése: Isten embere, Isten 
bajnoka vagy Isten erősnek bizonyult. Az 
evangéliumok és a hagyomány szerint Gáb-
riel arkangyal Isten küldönce. Nevének je-
lentése más olvasatban én erőm: az Isten. A 
zsidó hagyomány szerint Gábriel választotta 
szét a Vörös-tenger vizét, amikor a zsidók 
Egyiptomból menekültek. Az iszlám úgy 
tartja, hogy Gábriel (Gibril, Dzsibril) az Igaz-
ság szelleme, aki lediktálta Mohamednek a 
Koránt. Gábriel egy Hold-arkangyal, őt úgy 
is hívják, hogy a születés arkangyala, mivel 
az ember születési folyamatát segíti elő. Ő 
az, aki az evangéliumokban bejelenti Jézus 
születését a szülőknek. Amikor az ember 
megszületik, mindig vannak körülötte 
segítő lények, segítő angyalok, a születés 
angyalai. Ők a gábrieliták, Gábriel arkangyal 
tanítványai. A halál folyamatát, azt, hogy ott 
minden helyesen történjen, a michaeliták 
segítik elő. Amikor Gábriel arkangyal domi-
náns, tehát amikor az ő hatása a legerősebb 
az emberiségre, akkor mindig egy nagyot 
lépnek elő a Földön az emberi tudományok. 
Őt a tudományok arkangyalának is hívják, 
mivel elősegíti a Földön a természettudo-
mányok fejlődését. Ezzel szemben Michael 
a szellemi tudomán
Húsvéthétfő. Húsvét másnapja a vidám-
ság, a mulatság ideje. 
1874 (134 éve történt)
Budapesten megszületett Harry Houdini 
(eredeti néven: Weisz Erik) mágus és sza-
baduló művész.

1905 (103 éve történt)
Meghalt Jules Gabriel Verne francia író, 
az utazási és a tudományos-fantasztikus 
irodalom korszakalkotó alakja.
1911 (97 éve történt)
Megszületett Joseph Barbera amerikai rajz-
fi lmkészítő (Frédi és Béni, Tom és Jerry).

Március 25.
Ma Irén, Írisz, Kristóf, Mária, Lúcia, 

Cézár, Mátka napja van
Irén
Görög eredetű, jelentése béke. 
Írisz
Görög eredetű mitológiai név, a földet az 
éggel egybekötő szivárvány istennőjének, 
az istenek egyik hírvivőjének a neve. Ere-
deti jelentése: szivárvány. A mai névadást 
befolyásoló újabb jelentése: nőszirom 
(virágnév). Más magyarázatok szerint 
jelentése: hírmondó, gyors lábú, aranyos 
szárnyú szűz leány. 
Lúcia
Latin eredetű név, Lúciusz férfi név női pár-
ja. Jelentése virradatkor, hajnalhasadáskor 
született. 
1881 (127 éve történt)
Megszületett Bartók Béla világhírű magyar 
zeneszerző és népdalgyűjtő.
1910 (98 éve történt)
Meghalt Mikszáth Kálmán író.
1942 (66 éve történt)
Megszületett Aretha Franklin amerikai 
soulénekesnő, zongorista és zeneszerző.
1962 (46 éve történt)
Lausanne-ban 78 éves korában meghalt 
Auguste Piccard svájci fi zikus, akinek 
elsőként sikerült közel 16 000 méter ma-
gasságba repülnie.

Március 26.
Ma Emánuel, Tormás napja van.

Emánuel
A héber eredetű bibliai név, Immánuél név-
ből származik. Jelentése velünk az Isten. 
Tormás
Régi magyar személynév, a torma növény-
névből származik.
1804 (204 éve történt)
Bécsben meghalt Kempelen Farkas poli-
hisztor, természetbúvár, a 18. század egyik 
legjelentősebb magyar tudósa és feltalá-
lója. Nyolc nyelven írt, beszélt, németre 
fordította Mária Terézia törvénykönyvét. 
Megépítette a beszédutánzó gépet. Legis-
mertebb műve a sakkozógép.
1911 (97 éve történt)
Megszületett Tennessee Williams amerikai 
író, költő. Világhírű drámái: A vágy villamo-
sa, Macska a forró bádogtetőn, Az i úság 
szép madara és a Múlt nyáron hirtelen.

Megszületett Diana Ross amerikai énekes-
nő (Stop in the Name of Love, Love Child).
1918 (90 éve történt)
Meghalt Claude Achille Debussy francia 
zeneszerző, zongoraművész és karmester, 
a zenei impresszionizmus egyik kiemelke-
dő alakja.

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

1951. március 22. (57 éve történt)

1944 (64 éve történt)

Megszületett Diana Ross amerikai énekes-

1727 (281 éve történt) 47. ülésszaka ezt a napot a víz világnapjává 
nyilvánította.
1457 (551 éve történt)
Megjelent az első nyomtatott könyv, a 
Gutenberg-biblia.
1951. március 22. (57 éve történt)1951. március 22. (57 éve történt)

Newton

Almásy

Diana Ross
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Olvasmányaitok során biztosan ta-
lálkoztatok Jack London alaszkai 
történeteinek főszereplőjével, a 

bátor, erős, hűséges szánhúzó kutyával, 
Buckkal. Ki ne álmodozott volna arról, hogy 
ha felnő, neki is lesz egy skót juhásza, hiszen 
Eric Knight nagyszerű regényének (Lassie 
hazatér) a főhőse, Lassie is az volt. Fekete 
István Bogáncsa is kedves irodalmi alak. 
Frakk is tökéletes mesehős, gyakran bajba 
kerül, de végül sikerül neki megúszni. A 
Mézga család Blökijét is szeretitek. S a Rex 
felügyelő című sorozatfi lm főhősét?

A történelem talán leghíresebb kutyája 
a világűrbe fellőtt Lajka. A szovjet tudósok 
arról akartak meggyőződni, vajon az élő 
szervezet kibírja-e az űrutazást. A Nobel-
díjas Pavlov kutyát használt a kutatásai-
hoz. A híressé vált „munkatársa” minden 
csengőszó után kapott enni. Egy idő múlva 
ennivaló nélkül, pusztán a csengő hangjától 
is beindult emésztőszerveinek működése.

A bácsföldvári Svetozar Marković is-
kolában, mint mindig, Berecz Éva magyar-
tanárnő és diákjai fogadnak: az ötödikes 
Tóth Bálint, Boros Viktor, Dosztán Korné-
lia, Latincsity Dániel, a hetedikes Petrović 
Avdijana, Zavarkó Melitta és Komáromi 
Annamária.

– Az első könyv – kezd a mesélésbe 
Bálint –, amit elolvastam a Lassie hazatér 
című meseregény volt. Nagyon megtet-
szett a skót juhászkutya, s mindmáig az 
az álmom, hogy legyen nekem is olyan 
kutyám. Különben most olvastam a Vadon 
szavát. Buck, mely skót juhász és bernáthe-
gyi keverék, s a regényben vezérkutya volt, 
húzta a szánt…, nagyon megszerettem. 
Különben van három kutyám: Bobi, Bo-
gáncs és Buksi. Nagyon szeretnek velem 
játszani. Én is imádom őket. Hétéves lehet-
tem, amikor egy alkalommal hazafelé jövet 
az iskolából láttam, hogy a gyerekek egy 
kiskutyát ütnek, vágnak, rugdosnak. Meg-
sajnáltam. Mivel nekem már volt kutyám, 
a barátom haza akarta vinni, de otthon a 
szülei nem engedték. Így került hozzám. 
Azóta már lett kiskutyája, így van most há-
rom. A tatámnak is volt a Frakkhoz hasonló 
vadászkutyája.

 – Én meg Dr. Dolittle-t olvastam – di-
csekszik Viktor –, aki orvos volt, s tudott az 
állatok nyelvén társalogni. Érdekes lenne, 

ha tudnék a kutyám nyelvén beszélni, 
megkérdezném, mikor miért ugat. Azt nem 
is kérdezném, hogy szeret-e, mert amikor 
hazaérek az iskolából, odajön, hízeleg, azt 
akarja, hogy szeressem. Tud pacsit adni, 
visszahozza a labdát.

– A Frakk és foci című regény alapján ké-
szült rajzfi lmet szoktam nézni – magyarázza 
Kornélia. – Nagyon tetszik, hogy Frakk meg 
a macskák, Lukrécia és Szerénke mindig 
harcban állnak egymással. Nekem is van 
kutyám, Pamacs. Éjjel elengedjük, s őrzi a 
házat. Szeret engem.

– Én is néztem a Frakk kutyáról szóló 
fi lmet – teszi hozzá Dani –, s éppen olyan 
az én kutyám is. Egyszer kiment az utcá-
ra, meglátta a macskákat, s utánuk eredt. 
Annyira rohant, hogy végül négy lábon 
csúszott. Nagyon vicces volt. Szoktam vele 
játszani. Ha dobom a kutyakaját, a szájával 
elkapja. Tud pacsit adni, leülni. Ha hazaé-
rek az iskolából, nagy hanggal ugat, örül 
nekem.

Annamáriáék nyolc kutyája mind szép, 
aranyos, azért tartották meg őket. Kutyate-
nyésztéssel foglalkoznak.

– Olvastam én is a Lassie-ről szóló könyvet, 
nekem is tetszett – mondja. –  Sok kutyánk 
van, törpe pincsik. Ezek nem eladók, mert 
nagyon szeretjük őket. Ha lesz kiskutyájuk, 
azokat eladjuk. Sokat játszom velük, ha ölem-
be veszem valamelyiket, a többiek letúrják 
az ölemből. Nagyon féltékenyek egymásra. 
Pedig mind szeretem. A macskákat ők sem 
szeretik, pedig van öt. Le se mernek jönni a 
góréból. Egyszer még a tengerre is elvittünk 
egye kutyát, s mikor elmentünk úszni, őrizte 
a cuccunkat.

– Engem is nagyon szeret a kutyám 
– fűzi hozzá Dia –, s a macskát is „szereti”, 
persze, fojtogatni. Valamikor neki olvastam 
a házi olvasmányokat. Mikor huzamosabb 
ideig nem vagyok otthon, és megérkezem, 
nagyon örül.

– A miénk fekete labrador keverék – je-
lenti ki Melitta –, s már négyéves. Szeret ve-
lem játszani. Szeretem, s ő is szeret engem. 
Mikor hazaérkeztünk a tengerről, megörült 
nekem.

Ha még valakinek nincs kutyája, keresse 
föl Annamáriát Bácsföldváron, biztosan jut 
neki tavaszra egy aranyos, kis törpe pincsi.

Koncz Erzsébet

Bobi, Bogáncs, Buksi 
és a többiek

A bácsföldvári állatbarátok
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A legkülönfélébb növénycsoportokban 
találunk olyan fajokat, amelyeknek a 
példányai igen rövid élettartamúak. A 

növényökológia tudománya ezeket az egyéves 
életformatípusba sorolja, jóllehet az ilyen igen 
gyors életciklusú fajok egyedei sokszor csak 
pár hétig vagy hónapig élnek. Legnagyobb 
számban olyan termőhelyeken találhatók, ahol 
a növényi élethez szükséges környezeti felté-
telek némelyike – legtöbbször a felvehető víz 
– csak rövid ideig áll rendelkezésre.

A sivatagokban, félsivatagokban és a 
tartósan száraz nyarú területeken (például a 
Mediterráneumban és a sztyeppeken, de pél-
dául a homokpusztákon és sziklagyepekben 
is) bőven lehet találni ilyen efemernek neve-
zett növénykéket. Magok formájában vészelik 
át a számukra kedvezőtlen – akár több évig 
vagy évtizedig tartó – időszakot. Ha kedvező-
vé válnak az életfeltételek, a magok rendkívül 
gyorsan csíráznak, és a hajtások fejlődésnek 
indulnak. Általában az őszi esők megérkezé-
sét követően vagy a tavaszi hóolvadás után 
kezdenek csírázni.

E fajok igencsak igyekeznek a virágzással 
és a termésérleléssel: a nyári aszály kezdetekor 
– nálunk akár már májusban – már csak érett 
magjaik hordozzák az életet, a növénykék 
ekkorra elszáradnak, sokszor már meg sem 

találjuk őket. A hazai száraz gyepeken ilyen 
életmódú, igen rövid életű növény például az 
apró kőtörőfű, a kakukkhomokhúr, a köd-
virág, az olocsán, a lúdhúr, valamint több 
veronika- és madárhúrfaj.

A szikeseken a hóolvadás után ugyan 
bőven van víz, de nyár elejére kopogósan 
repedezettre szárad a talaj. A hazai szikesek-
nek is megvannak a jellegzetes rövid életű 
növényfajai. Közéjük tartozik a sziki varjúháj. 
Míg évelő társfajaival többnyire száraz, sziklás 
vagy homokos termőhelyeken találkozhatunk, 
addig ez a mindössze 2–5 centiméter magasra 
növő, egyéves növényke nálunk elsősorban 
ürmös szikespuszták kopár talajfelszínein 
jelenik meg.

Tél végén csírázik. Az eleinte üde zöld, 
pozsgás, húsos levelei alig több mint egy hó-
nap alatt megvörösödnek, majd elszáradnak. 
Április utolsó és május első napjaiban virít, 
a virágjai legfeljebb egy-két napig nyílnak, 
önmegporzók. Júniusra már a termését is be-
érleli, és a növényke teljesen elszárad. Ősha-
zája a Kelet-Mediterráneum, ahol elsősorban 
tengerpartokon él.

Természetesen nemcsak az éltető víz 
időszakos megléte szabja rövidre a növények 
életkorát. A mocsarak és vízpartok időről időre 
elárasztott, majd szárazra kerülő nedves iszap-
ján törpe termetű és igen rövid életű fajok 
alkotják az úgynevezett iszapnövényzetet. E 

termőhelyeken – elsősorban a belvizes szántó-
kon – gyorsan, néhány hónap alatt megtelep-
szenek az évelő mocsári növények, amelyekkel 
a kis termetű és rövid életű iszapnövények 
hosszú távon képtelenek versenyre kelni.

Megtelepedésükkor elegendő nekik pár 
hónap, hogy magot érlelhessenek. Ezért si-
keresek itt a különböző látonyafajok, mint az 
iszaprojt, az iszapfű és egy sor, kis termetű 
palkaféle, például a henye káka, a barna 
palka és az iszapsás. A talajban elfekvő mag-
jaik akár évtizedeken keresztül várják az évelő 
mocsári vagy vízparti növények pusztulását, 
amely rendszerint egy igen magas vízszinttel 
járó elöntés miatt következik be. Magjaik csak 
fény jelenlétében csíráznak: a napsugárzás 
jelzi számukra, hogy „szabad a pálya”.

A szántóföldeken is hasonló stratégia te-
het sikeressé bizonyos fajokat. Itt a talaj évről 
évre sorra kerülő bolygatása, felszántása nem 
teszi lehetővé, hogy a fejlődésükhöz több évet 
igénylő fajok elszaporodhassanak. Azok a rövid 
életidejű növények viszont, amelyek teljes élet-
ciklusukat képesek befejezni vetéstől aratásig, 
kedvező feltételekre, „új otthonra” lelhettek itt.

A harasztok legtöbb faja évelő, közöttük 
kivételesen ritkák a rövid életidejű fajok. A ké-
részpáfrány viszont rászolgál a nevére: példá-
nyai legfeljebb néhány hónapig élnek. Ez a faj a 
melegebb éghajlatú területeken elterjedt, ahol 
igen nedvességigényes növénykéi a csapadé-
kos, de fagymentes évszakban jelennek meg.

Mifelénk a páfránynövénykék december-
ben hajtanak ki az előtelepből és április elejére 
érik el teljes nagyságukat. Június elejére spó-
rát érlelnek, majd elpusztulnak. Az előtelepek 
júniusban és júliusban fotoszintetizálnak, 
gumószerű képletet hoznak létre, amely szá-
raz állapotban vészeli át a nyarat, majd télen 
kihajt. 

M. A.

Száguldó életritmus

ekkorra elszáradnak, sokszor már meg sem M. A.

alkotják az úgynevezett iszapnövényzetet. E 

Sziki varjúháj

OlocsánKakukkhomokhúr

Apró kőtörőfű



Jó
 P

aj
tá

s
Jó

 P
aj

tá
s

12

Jó
 P

aj
tá

s
13

Tavasz van

Zöldellik a domb, a határ,
csicsereg a pacsirta már,
igyekszik a fészkét rakni,
siet most is gallyra lelni.

Virágba borul a barackfa ága,
vidáman táncol a napsugárban.
Gyönge harmat hull a rétre,
mézet gyűjtöget a méhe.

Zajos a határ,
traktorzúgás hallatszik már,
vetik az árpát,
szépül a táj.

Francia Dániel, 5. osztály
Kis Ferenc iskola, Szilágyi

Egy emlékezetes locsolkodás

Húsvét másnapja a locsolkodás napja. Én is nagy lelkesedéssel vártam ezt a 
napot, mint a lányok többsége.

Reggel korán keltem. A legszebb ruhámat öltöttem magamra. Egy kis 
smink, frizura és kész is voltam. Nemsokára nagy lármára lettem fi gyelmes, s 
az utcai ablak felé szaladtam. Amikor kinéztem, egy csapat fi út láttam. Nagyon 
izgultam, hogy most mi lesz. Összeszedtem a bátorságom, felkaptam a tojásos 
kosarat, majd nagy léptekkel megindultam kifelé. Egyszer csak „puff ”, elestem. A 
szép tojások kiestek a kezemből és összetörtek. A fi úk meglepődtek. Arra lettem 
fi gyelmes, hogy mondják a verseket és elfelejtettem, hogy mi is történt velem. 
Behívtam, majd süteménnyel vendégeltem meg őket. Elmentek. Ebben az volt 
a legviccesebb, hogy elfelejtettek meglocsolni. Este lehetett, amikor hazafelé 
tartottak és újból betértek hozzánk. Nem sajnálták a vizet, bőrig áztattak.

Felejthetetlen élmény ez számomra. Ahogy vártam az eljövetelét, úgy 
vártam a végét is.

Tóth Emese, 5. osztály
Samu Mihály iskola, Óbecse

Húsvéti népszokások régen

A mamáim meséltek a régi dolgokról. Ők mindketten nagy családban 
éltek. Nekem azok az ünnepek jobban tetszettek. Mari mamáéknál négy lány 
volt a családban, ők elég hamar segíteni tudtak az anyukájuknak. Húsvét előtt 
mindent kimostak, az ágyat is, mert a nagyhéten nem volt szabad mosni, az 
hosszú betegséget hozott volna a családtagokra. Igyekeztek kimeszelni a házat 
is, ha az idő megengedte. A szobákat fölmázolták és kitakarítottak. Így várták az 
ünnepet és a vendégeket.

Nagypénteken a mamáék legtöbbször babot ettek, hal nem mindig volt. 
Szombaton főzték a sonkát, tojást, kolbászt, a lányok süteményeket készítettek, 
mert a fi úk hétfőn jöttek locsolni. Ezek a sütemények nem olyanok voltak, mint 
a mai krémes édességek. Akkor pogácsa, linzer, püspökkenyér volt a menő. 
Szombaton festették a tojásokat is, de nem festékkel, hanem hagyma héjával 
és még mintát is tettek a tojásra, egy lóherelevelet, ezt átkötötték gézzel és a 
hagyma héját tartalmazó vízbe tették. Ebben forralták a tojásokat. Szomba-
ton készítettek a gyerekek fészket is, de a fészekbe nem került nagy ajándék. 
Vasárnap a szomszédok meglátogatták egymást, a gyerekek összeszedték az 
ajándékokat, beszélgettek, jól érezték magukat. A húsvéti misét sem hagyták 
ki, szépen felöltöztek, és templomba mentek a szüleikkel együtt.

A húsvéti asztalnál a család minden tagja jelen volt: nagyszülők, szülők, 
gyerekek. Akkor senki nem sietett sehova. Ez a nap a családé volt. A fi nom 
húsleves nem hiányozhatott az ünnepi asztalról. Kakast húsvétkor nem főztek, 
mert a kakas árulta el Jézust. A lányok vasárnap már nagyon izgatottak voltak, 
várták a hétfőt, a locsolást. A fi úk kora reggel elindultak a faluba. Minden házba 
bementek, ahol nagylány volt. A lányokat vödörrel locsolták, a kútból húzták a 
hideg vizet. Ez bizony a lányoknak kellemetlen lehetett. Némely lánynak három-
szor is át kellett öltöznie, mert többször meglocsolták. A locsoló fi úk piros tojást 
kaptak, megvendégelték őket süteménnyel, pálinkával, borral.

Szerintem régen komolyabban vették az ünnepet.
Szitás Tamás, 5. osztály

Petőfi  Sándor iskola, Doroszló

Húsz év múlva

Sixtium 3-as számítógépem előtt ülök a munkahelyemen. Különleges 
programot kell írnom. 

Egyszer bejön a takarító, volt osztálytársam Dani.
– Milyen napod volt? – kérdeztem.
– Huh, ne is kérdezd! Rendeztem a szertárat, lemostam az ablakokat, és 

felsikáltam a folyosót. Egyébként már elmúlt két óra, vége a munkaidődnek.
– Ugye eljössz este? – kérdeztem tőle.
– Hát persze – válaszolta Dániel.
Ma van a születésnapom, és meghívtam néhány régi kedves barátomat: 

Danit, Sanyit, Ádámot, Mátét, Adriánt és Attilát. Otthon szívélyesen fogadtak. 
Feleségem tortát sütött és a gyerekeim szaladtak elém ajándékaikkal.

– Boldog szülinapot, apa! Ugye, Adrián bácsi és Fecóka is eljön? – érdek-
lődtek.

– Hát hogyne – nyugtattam meg őket.
– Jaj de jó! – ujjongtak a kicsik.
Az otthonosan berendezett szobában a feleségem ölelő karjai közt meleg 

boldogság öntött el.
– Isten éltessen, drágám!
– Köszönöm. Milyen fi nom illatok!
– Tortát sütök neked – mondta kedvesen.
Aztán beszélgettünk. Este elsőként Sanyi érkezett meg. Még mindig hosz-

szú hajat viselt, akárcsak húsz évvel ezelőtt, elemista korában.
– Szia! Hogy megy a dolog az atomerőműnél?
– Egész jól, csak szegény Ádám lenyelte a radioaktív vizet. Azt hitte, hogy 

kiviszörp. Azóta az intenzíven van.
Lassan megérkezett a többi vendég is, Máté a tengerbiológus, Koncz 

Attila szökött rab, és Adrián az űrhajós, aki véletlenül leszállt a Vénuszon két 
napja, és a vénuszlakók űrhajójával érkezett meg. Öröm volt újra találkozni 
velük. Sanyival régi kedvenceinket hallgattuk, akik már kb. hetvenévesek 
lehetnek.

– A Manowar! Hihetetlen milyen idősek, és még mindig zenélnek.
Beszélgetésünket és a gyerekek önfeledt játékát a csengő szakította meg. 

Ajtót nyitottam. A pizzafutárt láttam magam előtt. És ő nem volt más, mint 
Kiki, a volt padtársam. Behívtam őt is közénk.

– Jaj, a Manőver! – mondta gúnyosan. – Hogy tudtok ilyen idióta zenét 
hallgatni?!

Nagyon jól éreztük magunkat, és elhatároztuk, hogy nemsokára újra 
találkozunk.

Kőrösi Balázs, 8. osztály
Cseh Károly iskola, Ada
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Cseh Károly iskola, Ada

Húsvéti tojás.
Téglás Ervin 

topolyai 
tanuló rajza
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Nyúlfogás

Megörültem, amikor bejelentették, hogy minket ötödikeseket is meg-
hívnak nyúlvadászatra.

Reggel korán keltem. Rétegesen öltöztem, meleg csizmát húztam a 
lábamra, és elindultam az iskolába. Traktorra ültünk, voltunk vagy negy-
venen! Hideg volt a reggel, mindenki fázott. Hosszú zötykölődés után 
kiértünk egy szántóföldre. 

– Gyerekek, álljatok fel négyes csoportokba! – mondta a fővadász. Én 
azon gondolkodtam, hol fogunk itt nyulakat, amikor egyet sem látok. 
Egyesével indultunk, egymáshoz közel álltunk, és így nagy kiabálással 
haladtunk előre. A nyulak szinte a föld alól bukkantak elő, és rémülten 
futni kezdtek. 

– Ezek felhúzták a nyúlcipőt! – mondtam a társamnak. Közben egy nyúl 
ugrott ki mellettem, és megijedtem. A felnőttek hálóba fogták a nyulakat. 
Még háromszor végeztünk ilyen vadászatot. Összesen hetvenkét nyulat 
fogtunk. Megkínáltak bennünket tepertős pogácsával és teával.

Megfagyva, de örömmel értem haza. Életemben először voltam nyúl-
vadászaton. Máskor is szeretnék menni.

Holló Ákos, 5. osztály
Cseh Károly iskola, Ada

Én is várom...

Jön a tavasz nemsokára,

Ha elmúlik a jég és hó.

Ezt várja már minden tanuló!

Előkerül labda, kerékpár,

A gyerekek álma valóra vál’.

Minden élőlény 

Szerelmét keresve

Reménykedik az új életben.

Én is várom a tavasz jöttét,

Gondolom, sok szépet tartogat.

Drága tavasz, gyere már!
Nagy Ábel, 7. osztály

Hunyadi János iskola, Csantavér

Családi életkép

Az iskolától a házunk messze van. Alig várom, hogy a ház elé érjek.
Ott a meggyfa, amin nagyon szeretek gubbasztani, és elgondolkodni azon, 

hogy mi történt aznap az iskolában, hogy éreztem magam. Ahogy belépek, 
öreg, barna kapunkon, máris hallom Maki nyávogását. Fürge tappancsaival 
siet a tetőkön át, hogy mielőbb üdvözöljön. Előkerül kedvenc játéka, a piros 
pamutgombolyag, és miután velem már jól kihancúrozta magát, húzza is a 
csíkot vissza a tetőre, tovább kergetőzni macskatársaival. Az előszobában gyor-
san kilépek a cipőmből, a táskámat bedobom a szobámba, és máris megyek a 
nappaliba. Apukám és a testvérem már itt tévéznek. Én is csatlakozom hozzá-
juk. Jólesik egy kis kikapcsolódás iskola után. Nemsokára anyu is megérkezik, 
együtt a család. Mivel péntek van, és szép az idő, elhatározzuk, hogy csapunk 
egy görbe estét. Roston sütünk húst! Máris megvan a munkabeosztás: apukám 
a rostélyfelelős, anyu készíti a salátát, öcsém és én pedig imádunk tüzet gyúj-
tani. Hamarosan enyhe füst lengi be az udvart, parázslik a tűz, és sütkéreznek 
rajta a csevapok. A fi nom illatok Makit is hazacsalogatják, úgy gondolja, neki is 
jár vacsora. Közben elugrok a közeli pékhez friss, puha lepényért. Ebbe csoma-
goljuk a frissen sült csevapot, a ropogós salátát, és a kerti székeken kényelme-
sen hátradőlve, jóízűen elfogyasztjuk a fi nom vacsorát. Apu, miközben a sörét 
kortyolgatja, azt hajtogatja, hogy szép az élet. Anyu egy pohár bor mellett lazít. 
Mi a testvéremmel üdítőt iszogatunk, Maki is odakuporodik mellénk, hízeleg, 
dorombol. Ilyenkor apunak és anyunak mindig eszébe jutnak régi, érdekes 
történetek, és mi nagy élvezettel hallgatjuk őket. Nyugalmunkat hamarosan 
megzavarja a körülöttünk zümmögő-zúgó szúnyogok hada. Kikapcsoljuk a 
lámpákat, és pálcákat gyújtunk meg. Apu mesélte, hogy gyerekkorában ezekkel 
a füstölgő pálcákkal óvták meg magukat a szúnyogcsípésektől.

Észrevesszük, hogy feljöttek az első csillagok is, és ettől kezdve az eget cso-
dáljuk, mert olyan szépek azok a fényes pontocskák, és olyan jó nézni, amikor 
egy-egy villogó repülő elhúz a fejünk felett.

Bicskei Dániel, 5. osztály
Ivan Goran Kovačić iskola, Szabadka

Együtt a család 

Már nagyon várom a tavaszt!
Ekkor kizöldellnek a fák, megjelennek az első virágok, és ontják magukból 

a jó illatot. Általában vasárnap, amikor senki sem dolgozik, le szoktunk menni a 
mamám gyümölcsösébe. Ilyenkor lekerül a labdán kívül a bogrács is, melyben 
fi nomat főzünk a család részére. Mindenkinek megvan ilyenkor a feladata! 
Egyikünk tűzrevalót készít, van, aki a hagymát darabolja, majd feltesszük a bog-
rácsba a pörköltet. Ezután mindenki keres magának valami elfoglaltságot. Én a 
testvéremmel általában teniszezem vagy röplabdázom, de a fociba már apu és 
a keresztapám is bekapcsolódik. Ilyenkor anyuék a virágokat rendezgetik, és kí-
váncsian várják, ki fog győzni a meccs végén. Ekkorra elkészül az ebéd is. Mindig 
az én feladatom, hogy megterítsem az asztalt. Ebéd közben jókat beszélgetünk, 
vicceket mesélünk egymásnak. Sajnos, ilyenkor az idő gyorsan repül.

Ezeket a vasárnapokat szeretem a legjobban.
Rác Szabó Anett, 5. osztály
Thurzó Lajos iskola, Zenta

A váratlan ajándék

Az idén keddi napra esett a névnapom. Számomra ez nagyon zsúfolt nap 
volt: délelőtt iskola, délután hitoktatás, majd néptáncpróba következett.

Az iskolában minden a megszokott. Senki sem köszöntött fel. Hittanon és 
táncon sem. Még annyit sem mondtak, hogy „Boldog névnapot!”

Mikor vacsorához készültem, a testvérem nagy csokor virágot tartott a ke-
zében. Apa becsomagolt ajándékkal állt előttem. Anya egy dobozt tartott, ami 
színes csomagolópapírral volt bevonva. Mikor mindenki felköszöntött, vízbe 
raktam a virágot. Mennyei illatú parfüm lapult a kis dobozban, amit aputól 
kaptam. Mikor anyu ajándékára került a sor, Vivi fi gyelmeztetett:

–  Csak óvatosan!
A csomagolópapír lekerült és a papírládikóból csiripelő hangok hallatszot-

tak. A ládikóban egy kalitka és benne három papagáj.
Nagy örömet szereztek ezek az ajándékok, amelyeket a családtagjaimtól 

kaptam.
Vituska Zsófi a, 5. osztály

Csáki Lajos iskola, Topolya

Húsvéti tojás.
Sulyok 
Georgina 
topolyai tanuló 
rajza

Hunyadi János iskola, Csantavér

Húsvéti tojás.
Sulyok 
Georgina 
topolyai tanuló 
rajza
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Kedves Pajtások!
Napló, riport, interjú, karcolat, egyperces novella, vallomás, elbe-

szélő, leíró meg elmélkedő fogalmazás került elő a héten küldött két 
vastag csantavéri borítékból. Az ottani hatodikosok, hetedikesek, 
nyolcadikosok ezúttal a különböző műfajokban tették próbára 
tehetségüket. Dicséretükre válik.

Jó írásokat kaptam még Topolyáról a Csáki Lajos iskolából és 
Bácskertesről, ahonnan ismét jelentkeztek a másodikosok is, a szü-
lőkről írt kedves fogalmazásaikat küldték el.

Köszönettel nyugtázom a fentieket név szerint a következőknek:
Bácskertes: Buják Judit, Dienes Blanka (2 vers), Pap Nikolet és 

Pekan Dijana;
Csantavér: Balázs Renáta, Barna Balázs, Bojtos Brigitta, Bozsik 

Tihamér, Faragó Renáta, Fehér O. Tamara, Gábor Emese, Hernyák 
Tünde, Horvát Gábor, Kecsenovics Nóra, Klebecskó Ádám, Kovács Har-
gita, Kovács Kitty, Pásztor Dávid, Pátrik Mártin, Petkovity Alekszandra, 
Pletikoszity Ágnes, Szabó Andor, Szabó Flórián, Toldi Enikő és Vörös 
Szimonetta;

Topolya, Csáki Lajos iskola: Péter Tímea és Vadócz Tamás.
Ápoljátok a régi húsvéti népszokásokat! Kellemes ünnepeket 

kívánok.
Tomán Mária
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Húsvéti tojás.
Szivéli 

Krisztina 
topolyai 

tanuló rajza

A kép

Szobám falán van egy kép,
amely egyre csak engem néz.
Eredeti, olasz festmény,
melyen ezer a festék.
Felülete elég nagy,
a kerete faanyag.

A képen egy leányka,
mögötte legelő báránya,
talán ő lehet a legjobb barátja.
A leány tekintete mégis bánatos.
Fején aranyló szalmakalap,
ruháján rózsák hada.

Sajnos, nem értem bánatát,
mert nem mesélheti el annak okát.
Így mindennap megcsodálom,
hátha egyszer mosolyogva látom.

Hamar Alisza, 8. osztály
Samu Mihály iskola, Péterréve

Születésemtől óvodáskoromig

1995. július elsején láttam meg a napvilágot az újvidéki szülészeten.
Életem első éveire persze nem tudok visszaemlékezni, ezeket csak anyu-

kám meséiből ismerem. Születésem első hónapjai nem voltak a legidilliku-
sabbak, mivel nem akartam szopni, s nagyon lefogytam. Ezért küldözgettek 
mindenféle kivizsgálásra, mivel az orvosok úgy tartják, hogy ezek a „diéták” 
nagyon kihatnak a csecsemő testi és szellemi fejlettségére. Ahogy elnézem 
magam, úgy látszik ezt megúsztam!

Az első nehézségek után elkezdett gyarapodni a súlyom, meg a jókedvem 
is. Nevetős, jó alvó, de hiperaktív csecsemő voltam. Ha ébren voltam, egy per-
cig sem tudtam nyugodt lenni. Olvasni már akkor is szerettem. Legkedvesebb 
„olvasókönyvem” a Telefonotéka volt. Egyszer vendégségben voltunk anyu-
kám barátnőjénél. Hoztak nekem mindenféle játékot, díszes meséskönyveket, 
de nem tudtam nyugodt maradni. Végre előkerült a Telefonotéka, s azt fél órá-
ig is lapozgattam, addig is a „nagyok” tudtak beszélgetni. Csecsemőkoromban 
jobban szerettem a „fi ús” játékokat, pl. autót, repülőgépet, helikoptert stb. A 
labdákat is mindig szerettem, sőt még az első húsvéton a hímes tojásokat is 
annak néztem, és gurítottam őket.

A labdának köszönhettem, hogy 11 hónapos koromban egyedül is elkezd-
tem járni. Addig vezetgettek, de amikor egy szülinapon a fi úk fociztak, úgy 
gondoltam, hogy én is közéjük állok játszani. Volt is nagy csodálkozás, mert 
mindenki úgy tudta, hogy nem tudok önállóan futkosni.

Első éveim hasonló aktivitásokkal múltak. Azt mondják, hogy nem voltam 
rossz gyerek, csak nagyon aktív. Nem bántottam a tévét, tűzhelyet és más „no-
no” tárgyakat, de mindig valakinek foglalkoznia kellett velem.

Első találkozásaim a „nagy vizekkel”, illetve a Dunával meg a tengerrel nem 
voltak a legsikeresebbek, mivel féltem bemenni lubickolni. No de csak az első 
lépésre kellett várni, később meg alig tudtak kitiltani a pancsikolásból.

Étkezési szokásaim is megváltoztak az évek folyamán. Nagyon rövid ideig 
voltam mindenevő. Hároméves múltam, amikor úgy döntöttem, hogy nem 
szeretek húst enni. Ez a mai napig sem nagyon változott, mivel csak darált hús 
szerepelhet az étlapomon. A főzelékekkel és a gyümölcsökkel nincs problé-
mám.

Hároméves koromig a nagyszüleim vigyáztak rám: 1998 szeptemberében 
beiratkoztam az óvodába.

A Gagarin utcai óvodában kezdtem barátkozni Viktorral, Norbival, Andreá-
val és Nellivel. A barátság még mindig tart.

Olajos Teodóra, 6. osztály
Petőfi  Sándor iskola, Újvidék

A Szenttamási utcában van
a falu legszebb háza,
itt lakik a Kovács család
teljes boldogságban.

Szép, nagy a ház,
kandallóval fűtik,
a család minden este
e köré gyűlik.

Tágas szobák, meleg falak,
itt mindenből szeretet fakad.
Takarítják, szépítgetik,
benne örömüket lelkik.

Anya tartja össze
ezt a családot,
főz, mos, les
minden kívánságot.

Apa megteremti
a családi békét,
előteremti a
pénzt, és kitárja a
szívét.

Hermina és Hargi,
a boldog gyerekek
tisztelik e házat
és a szülőket.

Kovács Hargita, 8. osztály
Hunyadi János iskola, 

Csantavér

Kovácsék háza
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A franciákról mostanában nem sokat 
hallunk. Egykori legnagyobb sztár-
jaik: Brigitte Bardot, Alain Delon, 

Jean-Paul Belmondo stb. már régen vissza-
vonultak csöndes magányukba, a stúdiókba 
már nem is hívják őket. Ha azonban mégis 
élvezni szeretnénk egy francia alkotást, ak-
kor nézzük meg Asterix legújabb nagy ka-
landját. Immár harmadik alkalommal tűnik 
fel egy fergeteges vígjátékban, az Asterix az 
Olimpián címűben.

A sztori most is egyszerű és nagyon-
nagyon dilinyós, bugyuta, ostoba – ahogy 
akarjátok. Asterix és hű társa, Obelix ezúttal 
az olimpiai versenyeken alázzák meg a ró-
maiakat, sok-sok borsot törnek az orruk alá, 
mert ők az ősi ellenségek. Miért is rúgják 
össze a port a derék rómaiakkal az aranyos 
fi úkák? Ennek természetesen nyomós 
oka van. Ugyanis Habarodix, a gall herceg 
belezúg a szépséges görög hercegnőbe. 
Amikor meglátja, azonnal hanyatt vágódik, 
olyan szerelmes lesz, akár egy ágyú. Obelix 
költői vénájának köszönhetően a herceg 
szerelmes leveleket kezd küldözgetni szíve 
választottjának. Eddig minden rendben 
is volna. A dolog akkor válik „tragikussá”, 
amikor a közvélemény megtudja, hogy 

Julius Caesar csemetéjét is ugyanolyan ér-
zelmi szálak fűzik a görög szépséghez, mint 
Habarodixot. A görögök góréja megegyezik 
Julius Caesarral, hogy lányát Brutushoz, a 
császár  gyermekéhez adja, aki egy nagy 
balfácán, egoista, ráadásul még pösze is. 
A hercegnő természetesen Habarodixot 
választaná, a pipogya Brutusra rá sem akar 
nézni. Habarodix indulni akar az Olimpi-
án. A hercegnő elgondolkodik, és végül 
meghozza döntését: ahhoz megy hozzá, 
aki megnyeri a versenyeket. Habarodix a 
cimborákkal felkészül a megmérettetésre, 
és megkezdődik a verseny, amely nélkülözi 
a fair play szabályait.

A sorozat eddigi epizódjai jól sikerültek. 
Ezrét a SPI International a Cannes-i Film-
fesztivál tartalma alatt beleegyezett abba, 
hogy anyagiakkal segítse Európa egyik 
legdrágább fi lmprojektjét – és a forgatást 
jóváhagyták. 80 millió euró ment rá a mu-
latságra...

Sok-sok euróért sztárokat lehet szerződ-
tetni. A rendező, Frederic Forester maga 
mellé hívta segítségül a haverját, Thomas 
Langmannt. A stábban komoly változás 
történt. A szőke Christian Clavier elhagyta a 
csapatot – mi okból, nem tudhatjuk –, helyé-

be Clovis Carnillac lépett. Gérard Depardieu 
természetesen az Olimpián is részt vesz, a 
hordóhasú izompacsirta nélkül a sorozat 
nem sokat érne, tudjuk. Az olasz díva, Monica 
Belucci is hűtlen lett a társaihoz, szépségét 
az újabb epizódban már nem csodálhatjuk 
meg. De Vanessa Hassler is gyönyörű. Ő tün-
dököl a görög hercegnő, Irina szerepében, ő 
bátorítja Habarodixot az arénában.

A rendezők sztárvendégekkel teszik 
izgalmasabbá a mesét. Zinédine Zidane 
egy hosszú hajú egyiptomi szerepében 
ugrabugrál, rohan a labda után. Michael 
Schumacher, Germania színeiben hajtja a 
fogatot őrült tempóban. Újra láthatjuk te-
hát a már visszavonult kedvenceinket. Hoz-
zájuk társul Amélie Mauresmo teniszezőnő, 
Nathan Jones ausztrál pankrátor, Jerome 
Le Banner harcművész. David Beckham, 
Claudie Cardinale, Gisele Bündchen és Jean-
Claude van Damme nemet mondott a ren-
dezőknek. Őket nem láthatjuk a mesében, 
de itt lesz a többi említett híresség. Látunk 
majd szédületes trükköket, szemkápráztató 
eff ektusokat – az ókori Olimpiát. Erre befi -
zetünk – alig várjuk a DVD-változatot, de a 
moziba is beülhetünk...

B. Z.

Harmadszor is Asterix
A gallok lovagja 

az Olimpián 

– Kedvencünk, 

Asterix harmadik 

alkalommal 

ügyetlenkedik 

élőszereplős 

mozifi lmben – A 

nagyszabású ókori 

versenyre meghívták 

Zidane-t, 

Schumachert 

és másokat...



Jó
 P

aj
tá

s
16

Jó
 P

aj
tá

s
17

Mmhmn mmhmn
Lately when I look into your eyes I realize
You’re the only one I need in my life
Baby I just don’t know how to describe
How lovely you made me feel inside

You give me butterfl yz
Got me fl ying so high in the sky
I can’t control the butterfl yz

You give me butterfl yz
Got me fl ying so high in the sky
I can’t control the butterfl yz

It seems like the light you give???
From the start you told me I would be your queen
But never had I imagined such a feeling
Joy is what you bring
I want to give you everything

You give me butterfl yz
Got me fl ying so high in the sky
I can’t control the butterfl yz

You give me butterfl yz
Got me fl ying so high in the sky
I can’t control these butterfl yz

You and I are destiny
I know now you were made for me

Oh oh ooh
I can’t control it
It’s driving me
Taking me over

You give me butterfl yz
Got me fl ying so high in the sky
I can’t control the butterfl yz

You give me butterfl yz
Got me fl ying so high in the sky
I can’t control the butterfl yz

Alicia Keys

Butterfl yz

BBizonyára sokan úgy gondolták Marilyn Mansonnak csakis sok-
koló, gótikus cirkuszhoz hasonlító esküvője lehet, amitől majd 

minden címlap hangos lesz. Azt is mesélték, hogy az esküvőt egy 
kialudt vulkán kráterében tartják majd meg…

Ehelyett azonban egy tündérmesébe illő esküvőnek lehettek 
tanúi mindazok, akik részt vettek az eseményen, amelyet egy ír kas-
télyban tartottak, annak ellenére, hogy a vőlegény nem tudta meg-
hazudtolni önmagát és esküvőjén is talpig feketében jelent meg.

Dita Von Teese és Manson esküvőjén, több mint 60 vendég vett 
részt, köztük Lisa Marie Presley is. A vőlegény, egy John Galliano által 
tervezett, fekete selyem taft szmokingot viselt, míg Dita egy Vivienne 
Westwood által kreált bíborszínű taft ruhakölteményben tündökölt.

Ellentétben a hírekkel (hogy vérrel pecsételik meg esküjüket), 
saját maguk által írt fogadalommal tettek örök hűséget egymásnak. 
A fi atalokat Marilyn barátja, Alejandro Jodorowsky fi lmrendező adta 
össze, nem felekezeti szertartás szerint. Annak idején Manson lenéz-
te Britney Spears tréningruhás esküvőjét Kevin Federlineal, mond-
ván, hogy egy lagzinak előkelőnek kell lennie. Nos, ők most tettek 
arról, hogy az övék az legyen.

Egy, az esküvőn is résztvevő vendég azt nyilatkozta a People 
magazinnak, hogy: mindenki arra számított valami bolond, vámpír 
esküvője lesz az extrém párnak, de akik ismerik a fi atalokat, akik mel-
lesleg nagyon szerelmesek is, tudhatták, hogy egy klasszikus, stílusos 
eseményen vesznek majd részt.

Marilyn (igazi nevén Brian Warner) és Dita (igazi nevén Heather 
Sweet) 2001-ben találkoztak először a fi ú születésnapján, és egy éve 
jegyezték el egymást, ugyancsak hagyományos módon.

BB
minden címlap hangos lesz. Azt is mesélték, hogy az esküvőt egy 
kialudt vulkán kráterében tartják majd meg…
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magazinnak, hogy: mindenki arra számított valami bolond, vámpír 
esküvője lesz az extrém párnak, de akik ismerik a fi atalokat, akik mel-
lesleg nagyon szerelmesek is, tudhatták, hogy egy klasszikus, stílusos 
eseményen vesznek majd részt.

Sweet) 2001-ben találkoztak először a fi ú születésnapján, és egy éve 
jegyezték el egymást, ugyancsak hagyományos módon.

Marilyn Manson tündérmesébe illő esküvője
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1. When I’m Gone – Simple Plan
2. Még vár ránk ez a Föld – Anti Fitness Club
3. Bleeding Love – Leona Lewis
4. Élünk, ahogy bárki – A Stáb

5. Piece of Me – Britney Spears
6. Potential Breakup Song – Aly & AJ
7. Misery Business – Paramore
8. Hate That I Love You – Rihanna ft. Ne-Yo
9.  The Sweetest Girl – Wyclef Jean ft. Akon & 

Lil Wayne
10. Save Me From Myself – Christina Aguilera
11. Apologize – Timbaland ft. OneRepublic
12. 6 Of 1 Thing – Craig David
13. Work – Kelly Rowland
14.  Scream – Timbaland ft. Nicole Scherzinger 

& Keri Hilson
15. No One – Alicia Keys
16. Clumsy – Fergie
17. Good Life – Kanye West ft T-Pain
18. Hold It Don’t Drop It – Jennifer Lopez
19. Still will – 50 Cent ft. Akon
20. Baby Love – Nicole Scherzinger

Bravo top 20

Daniel Craiget nemrég még ki akarta rúgni a barátnője, 
Satsuki Mitchell. A pár dél-afrikai nyaralásán ugyanis 

James Bond szeme megakadt egy másik asszonyon, és leple-
zetlenül fl örtölni kezdett vele. Aztán a 007-es ügynök legújabb 
kalandjainak olaszországi forgatásán Craig elvitte a barátnőjét 
egy elegáns étterembe. A vacsora végén a pincér kihozott egy 
kis dobozt és letette Mitchell elé. A dobozban eljegyzési gyűrű 
volt. A hölgy egy csapásra mindent megbocsátott, és örömmel 
mondott igent a lánykérésre.

JJoel Madden és Nicole Richie kislánya a People magazin címlapján „pózolt” az anyukájá-
val. „Nem is emlékszem arra, mit csináltam, mielőtt megszületett! Amióta Harlow meg-

érkezett, egészen új értelmet nyert az életem!” – nyilatkozta Nicole. Lehet, hogy tényleg 
megváltozik, elhagyja a partikirálynő szerepét, és igazi, jó anyuka lesz?
érkezett, egészen új értelmet nyert az életem!” – nyilatkozta Nicole. Lehet, hogy tényleg 
megváltozik, elhagyja a partikirálynő szerepét, és igazi, jó anyuka lesz?

Harlow Winter Kate Madden túl van 
élete első nyilvános szereplésén!

A sztár mindenképpen szeretné megfi lmesíteni Salvador 
Dali élettörténetét! A főszerepet természetesen ő maga 

játszaná el, és a forgatás megkezdésének már csak egyetlen, 
meglehetősen komoly akadálya van: még nincs meg a „Bár-
kivel hajlandó lennék együtt dolgozni, akár teljesen amatőr 
írótól, háziasszonyoktól és börtöntöltelékektől is elfogadom 
a forgatókönyvet, feltéve, hogy elég jól van megírva!” – nyilat-
kozta a minap.

Romantikus lánykérés Johnny DeppJohnny DeppJohnny DeppJohnny Depp

A Stáb
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A Szász, aki az őrsvezető volt nálunk, 
és a pofája meg a bicepsze is a leg-
nagyobb, összehívott minket, és azt 

mondta, a többi őrsben már mindenki jár 
valakivel, nálunk meg sehol semmi – hát 
miféle tempó ez? Be kell hoznunk őket. 
Valaki azt kérdezte: mégis, hogy képzeli? 
Verseny? Mint a pingpongbajnokság meg 
a papírgyűjtés? Kint lesznek a faliújságon 
a részeredmények, aztán év végi hajrá, az 
évzárón meg jutalomkönyv? A Szász rá-
förmedt: nem kötelező! Tessék tudomásul 
venni, hogy ő csak mozgalmi vonalon őrs-
vezető, civilben csak úgy egyszerűen főnök, 
vagyis ez most nem mozgalom, hanem 
civilség, nem parancsol, csak tanácsol, és 
azt tanácsolja, embereljük meg magunkat, 
mert égünk, mint a rongy, de nem erőlteti 
a dolgot, aki égni akar, csinálja egyedül, 
kuss és olaj. Senki se moccant. Erre a Szász 
nekilátott a párosításnak. Valaki azt morog-
ta, talán meg kéne kérdeznie minket meg a 
csajokat is, de a Szász idegeskedni kezdett, 
még csak az kéne, lenne itten káosz, nyúl-
nánk a végtelenbe, és nem jutnánk sem-
mire. Rögtön kikapta magának a Valit. Aki 
egy kicsit tette-vette magát, de azért nem 
nagyon. A Vali. Naná. Erre ment ki az egész. 
A Valinak már ötödikben olyan dudái voltak, 
hogy beleszédült az ember. 

Nekem – ha már a Vali elúszott, nem 
mintha esélyem lett volna nála, de azért 
nem esett jól – a Csibi, a Nóri vagy legalább 
az Ottilia tetszett volna, de hiába, a Szász 
elosztotta őket, és nekem a Rózsi jutott, 
maradékelven. 

Azt kérdezte tőlem a Rózsi: akkor mi most 
járunk? Én meg nem tudtam mit felelni. 

Kerek, puha lány volt, kicsit dagi, nem 
vészesen, de azért mégis. Az arcát mint-
ha körzővel rajzolták volna, a haja vállig 
érő, barna, levendulaillatú. Azt mondta, 
reggelenként az anyja ad neki egy zacskó 
háztartási kekszet, őt pedig meghinti le-
vendulavízzel, főleg a haját, de máshol is. 
A Valihoz persze közel se jött, de járhattam 
volna rosszabbul is. Persze nem volt hibát-
lan. Hogy csak egyet mondjak: a teljes neve. 
Ganghammer Rozália. Jó, ezen túlteszi 
magát az ember, végül is nem tehet róla 
szegény. De arról már igenis tehet, hogy 
a bérlettokja hátában ott a Roger Moore 
fényképe. Azt nagyon nem bírtam. A pasas 
fején az Ivanhoe-sorozat fehér páncélsisak-
ja, úgy vigyorgott ki a pléhkaszniból meg a 
bérletből, hogy látszott mind a száz foga. 
A Rózsi félóránként elővette, és azt búgta 
a képnek: múúúr, múúúr. És kekszet rágott 
hozzá, mert túl sok volt a gyomorsava, és az 
orvos száraz háztartási kekszet rendelt neki. 

Megmondtam, hogy az Ivanhoe rég 
lefutott, tiszta égés, amit csinál, de a Ró-
zsi nem engedett; két éve hordja a képet, 
most már vele marad mindhalálig, mert ő 
hűséges, majd meglátom, ha már a Szász 
odapárosított engem őmellé. Na ez sok 
volt. Álljon meg a menet. Őt párosították 
énmellém! Vállat vont, hogy az mindegy. 
Én meg ideges lettem: hogy lenne mind-
egy?! Egyébként is, tiszta hülyeség az 
egész, találomra összesorsoltak minket, 
mint karácsonykor, mikor bedobjuk a ne-
vünket egy kalapba, és annak vesszük az 
ajándékot, akinek kihúztuk a nevét! A Szász 
egy szemét simlis, ócska trükk az egész, a 
Vali miatt találta ki, és csak a pofája nagy. 
Nanana, mondta a Rózsi, azért a bicepsze 
is. És elővette a bérletet, és búgott egy 
sort, de mintha dorombolt volna a nyálas 
pléhfejűnek: múúúr. 

Az Angol utcában lakott. Ott volt a tánc-
iskola is, a Danuviában. Eszem ágában sem 
volt beiratkozni, de a Rózsi megnyugtatott, 
nem is kell, jöjjek el, és az óra végén, amikor 
össztánc van, majd felkérem. A fejemet 
ráztam. Ő meg azt mondta, nem baj, van 
hölgyválasz is, és majd ő kér fel. Erre nem 
feleltem, csak röhögtem, de úgy, hogy ért-
se: na még csak ez kéne nekem. De azért 
elmentem. 

Egy padon ültem a terem szélén, néztem 
a kicsit dagi Rózsit, ahogy fel-alá csoszog 
vezényszóra, meg a tanárnőt, aki középen 
csattogtatott egy csattogtatóval, egy-
két-há-négy, az ember azért állt két lábra, 
hogy keringőzhessen, egy-két-há-négy, 
Napóleon is imádta, pedig francia volt, 
egy-két-há-négy, Lenin is imádta, pedig 
forradalmár volt, egy-két-há-négy, előbb 
bécsi, aztán angol, aztán össztánc, egy-két-
há-négy. Csoszogás közben a Rózsi engem 
nézett, látszott rajta, hogy mindenre képes 
– még a végén tényleg felkér. Nem vártam 
ki a végét – olaj. 

Alig léptem az utcára, közrefogtak hár-
man, környékbeli surmók, azt kérdezték, 
a tánciskolában voltam-e, és már vertek 
is: ezt kapjad ki, gennyes úrigyerek, a tö-
rött kezeddel törlöd a véres orrodat! Mire 
kivergődtem a Thökölyre, összekeveredett 
az arcomon a nyál, a könny meg az orrvér 
– de a kezem egyben maradt. Azért az is 
valami. 

A villamosra vártam, amikor utolért a 
Rózsi. Azért jött, hogy fi gyelmeztessen: 
a Frinyó meg a bandája az utca végéről 
szombat esténként azzal szórakozik, hogy 
tánciskolásokat ver, a Danuviából csak cso-
portosan lehet eljönni. Mondtam, szólha-
tott volna előbb. Erre ő: ha megvárom, szólt 
volna. Erre elküldtem a francba. Nem ment. 
Adott egy levendulaillatú zsebkendőt, hogy 
töröljem meg az arcom, és megkérdezte, 
kérek-e kekszet. Szinte tukmálta: vegyem 
csak, van elég, ő utálja, csokit szeretne, 
de az orvos meg a mamája tiltja, hogy 
attól csak még tovább hízik, pedig már az 
állandó kekszelés is megteszi a magáét, 
és akinek gyomorsava van, annak legyen 

Kedves Olvasó 
Tanulók!

Békés Pál (1956) kortárs magyar író 
novelláját olvashatjátok mai rovatunk-
ba. Gyermekkor, iskola képezi témáját. 
Időbelileg  a hatvanas-hetvenes évekbe 
kalauzol bennünket. Szerelem, könyvek, 
fi lmek világa, jelentései a kamaszkor-
ban. Fintorok, irónia, jópofaság jellemzi 
elbeszélőjének nyelvét. Jelentek már meg 
ilyen, ehhez hasonló szövegek rovatunk-
ban. Gondoljatok csak  a Háy- vagy a 
Garaczi-szövegekre! 

Olvassatok, hasonlítsátok össze új 
olvasmányélményeiteket a korábbiakkal. 
Ez a szöveg erre nyújt lehetőséget. Írjátok 
meg, mi jutott eszetekbe!

Bence Erika

Békés Pál

Vattacukor
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önuralma, próbálja meg szeretni a kekszet. 
Hát ő meg utálja. Kérek? 

A következő hétvégén elmentünk a Zug-
ló moziba. Az is az Angol utcában volt. A 
Nagymedve fiait adták, gondoltam, lásson 
a Rózsi egy rendes filmet rendes indiánnal, 
meg aztán hátha bejön neki a Gojko Mitić, 
és leszokik a Roger Moore-ról. Már az ötödik 
áruló komancsot lőtte a Gojko Mitić, amikor 
észrevettem, hogy a moziban mindenki 
csókolódzik. A Rózsi megbökött. Én meg 
izzadtam. Azért nem olyan egyszerű ez a 
dolog. Csak mert a Szász összepárosított 
minket? Kicsit közelebb hajoltam hozzá, de 
valahogy remegni kezdett a gyomrom, és 
meggondoltam magam és vissza. Azután 
még egyszer. És harmadszor is. Tudtam, 
most nincs viszszaút, és már éreztem a 
levendulaillatát, a haja a lassan gyógyuló 
orromat csiklandozta, erre megszólal mö-
göttem valaki: ha még egyszer kitakarod 
a képet, faszikám, olyat kapol, hogy leég a 
hajad. 

Az egész rohadt moziban egyetlen em-
bert érdekelt a film, de az pont mögöttem 
ült, és kétszer akkora volt, mint én. A Frinyó. 

Lélegezni se mertem. 
Mozi után a Rózsi vádlón hallgatott. Én 

meg szabadkoztam: talán bizony azt akar-
ta volna, hogy leégjen a hajam? Vagy ha 
nagyon ugrálok, akkor eltörjön a kezem? 
Erre elővette a bérlettokot, és azt mondta 
Ivanhoe-nak: múúúr, múúúr. Majdnem ott-
hagytam. Azután mégsem. Végül eltette a 
képet, és megint keksszel kínált. 

A ringlispíl is az Angol utcában volt, a 
Pákozdi tér sarkán. Moziba mentünk volna 
megint, de a ringlispíl eltérített. Meleg volt, 
verőfény, por. Majális lehetett, vagy gye-
reknap. Másokat is láttam az iskolából. Egy 
pillanatra mintha a Szászt a Valival. Talán 
a Frinyót is. Dübögött a tér, a fákon nagy 
bádogtölcsér-hangszórók, remegtek az 
ablakok, hogy pajtásdaloljunk, zengazének, 
mintamókus. Rengeteg bódé, sátor, pléh-
asztalra terített ponyva, virsli, sült kolbász, 
véresmájas, perec. Céllövölde, zsákban 
futás, tombola. És egy törökmézes. Árult se-
lyemcukrot, Dunakavicsot, francia drazsét is. 
Krémest, rigójancsit, Tátra-csúcsot. És nagy, 
széles szeletekben dobos-, Stefánia- meg 
csokitortát, az fekete volt, egészen fekete. 

A Rózsi nézte a bódét, olvadozott a 
vágyakozástól, mint a csokitorta a napon, 
végül elővett egy kekszet, és rágta, rágta, és 
közben azt mondta, a Roger Moore mindig 
visz valami ajándékot Rowenának, például 
egy nyakba való ezüstkeresztet vagy egy 

aranyszállal hímzett kendőt. Kérdeztem, ki 
az a Rowena? Ő meg fintorgott, hogy még 
ezt se tudom, hát az Ivanhoe csaja. És példát 
vehetnék a Roger Moore-ról. Na még csak 
ez hiányzott. Mint az iskolában a hülye dol-
gozatoknál. Kérdés: ki a példaképed? Válasz: 
a pléhfejű selyemfiú, a százfogú múúúr. De 
a Rózsi nem hagyta annyiban: a Gojko Mitić 
is mindig visz valamit a nőjének! De ez már 
túlment minden határon. Megvédtem a 
Gojko Mitićet: az ugyan nem, mert nincs 
neki nője, egy Nagymedve az nem olyan. 
És nekem sincsen nőm, csak össze vagyok 
párosítva, nem én akartam! Erre a Rózsinak 
görbülni kezdett a szája. Én meg majdnem 
ordítottam: mit akar? Ha egyszer le van tilt-
va a csokoládéról? Rendben, én veszek neki, 
dögöljön meg a múúúr, de akkor nyista 
mozi, mert vagy-vagy. 

A Rózsi kerek arcán lassan folytak a 
könnyek, lemosták a szája sarkáról a keksz-
morzsát. Majd felrobbantam, és számoltam 
az izzadó tenyeremben a csúszós forintokat, 
és eltévesztettem mindig. 

Akkor láttam meg a vattacukrot. Kövér, 
fehér köpenyes nő árulta a tér sarkán, hur-
kapálcát dugott egy forgó bádogüstbe, és 
amikor kiemelte, óriási rózsaszín gomolyag 
ült rajta, egész kazal. A kisadag is akkora, 
mint egy focilabda. Azt mondtam a Ró-
zsinak, hogy egy kisadag, plusz egy rövid 
menet a ringlispílen épp kijön. Az egész 
heti zsebpénzem. 

Elmerült a fejünk a rózsaszín vattában. 
Eperízű volt, eszeveszett édes, soha-soha 
nem éreztem még ilyet. Ragadt a szánk, az 
arcunk. A Rózsi nevetett, a hajára is jutott a 
rózsaszín foszlányokból, lenyalta a vállára 
lógó tincset, és azt mondta, ő ilyet még 
életében, és nem is tudta, hogy van ekkora 
nagy édesség. Mire tisztára szopogattuk 
a hurkapálcát, éppen végigálltuk a sort a 
ringlispílnél. 

A Rózsi előttem ült, én mögötte rö-
pültem, egyre gyorsabban, és a harmadik 
fordulónál fejre állt a Pákozdi tér, az Angol 
utca, jött föl a reggeli, a tegnapi vacsora, de 
én nem engedtem, legyűrtem, Nagymedve 
ura a testének, nem hagyja magát. A Rózsi 
viszont előrehajolt a hintaszékben, és 
zumm – két szép szabályos kört hányt oda-
fentről. Lent undorodva ugráltak ki a sorból 
az emberek, valaki az öklét rázta és üvöltött 
mocskosul, hogy olyan pofás lesz ebből, 
hogy leég a hajunk, és úgy megver, hogy 
a törött kezünkkel töröljük a véres orrunkat, 
és egy szédelgő pillanatra láttam a Szászt 
meg a Valit is – le lettek hányva teljesen. 

Úgy kellett kiszedni a Rózsit a hintaszék-
ből. Támolyogtam én is, de legalább tudtam 
járni. Ő nem. Papírfehér volt, mozdulatlan, 
le kellett fektetni a fűre. Valaki elment a 
mentőtisztért, aki a majálisra kirendelt ro-
hamkocsi sárhányóján ült, és véresmájast 
evett mustárral. 

Nem volt magánál a Rózsi. Kipiszkáltam a 
levendulás zsebkendőjét a táskájából, töröl-
gettem az arcát, puha volt, egészen puha, 
meg a ruháját tisztogattam, de nemhogy 
levendulaillata nem lett a kendőtől, hanem 
furcsa, savanyú-édes szag terjengett körü-
lötte, olyan, hogy nem undorodtam, hanem 
féltem tőle. 

A mentőtiszt vizsgálta, meghallgatta, az-
tán kikérdezett, mit csináltunk, mit ettünk. A 
vattacukornál hirtelen kapkodni kezdett. Azt 
mondta, diabétesz. Kóma. Ügyelet. És míg 
hozták a hordágyat, odabökte: – Te adtál neki 
cukrot, kis pöcs? Imádkozzál, hogy túlélje. 

Imádkoztam egész nap, pedig nem tud-
tam, hogyan kell. 

Másnap a kórházban először a Rózsi any-
ját pillantottam meg az ágy szélén. Ha rajta 
áll, engem már a kórterem ajtajában villám 
sújt, és szénné égek a küszöbön. Aztán a 
Rózsi hangját hallottam: – Én kértem, én! Ő 
csak megvette nekem. 

Puha és fehér volt még mindig, cső 
lógott a karjából, és valami lé csöpögött 
belé egy üvegből. Az éjjeliszekrényén alma 
meg répa. Azt mondta, most derült ki a cu-
korbetegség, így, ilyen hirtelen. Ne rágjam 
magam, nem tehetek róla, és szinte mohón 
kérdezte: mert, ugye, rágom magam? Én 
meg nagyokat bólogattam: igen, rágom. 

Azt hiszem, örült neki. Azt mondta, ez 
volt életében az utolsó vattacukor. És nincs 
több sütemény, se torta, se csoki. És ő már 
nem is normális ember és nem is lesz az, 
mert mostantól kezdve élete végéig soha 
semmi se lesz édes. 

Erre az anyja sírni kezdett, és kiment a 
kórteremből. 

Megdicsértem, milyen baromi ügyesen 
hányta le a Szászt meg a Valit odafentről. 
Pont telibe mindkettőt, így még a Gojko 
Mitić se tud célozni. Erre röhögtünk, és 
elmondtuk ötször is, hogyan ordított és 
ugrott és futott a Szász meg a Vali. 

Megkérdezte, kérek-e almát. Mondtam, 
nem. Megkérdeztem, ha felgyógyul, elme-
gyünk-e a moziba. Pótolni. A filmet. Nem 
válaszolt rögtön. De a végén mégis. Hogy 
jó, de csak ha a leghátulsó sorba ülünk, ahol 
már nincsen mögöttünk senki. 

Megalkudtunk. 
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A sztár: az Asus Eee 9 colos fi lléres noteszgépe 
9 colos kijelzőt és 12 Gb-s háttértárat kapott

Az esélytelenek jól elkülönítve, érdektelen csarnokokban várják a re-
ménybeli megrendelőket, hiába: szinte senkit sem érdekel az ezeregyedik 
egérgyár, és nem üti meg az ingerküszöböt az innovatív pénztárgépek tá-
madása sem. A legizgalmasabbak a próbálkozók: ők sem ismertek, viszont 
maguk köré tudják gyűjteni az embereket. 

Trendeket szinte lehetetlen meghatározni, ha csak azt nem, hogy nincs 
trend: az elmúlt évek koncepcióit tökéletesítik, egyre több a megapixel, a 
kijelzők nagyobbak, és persze minden nagyon vezeték nélküli.

A kiállítás sztárja nem meglepő módon az Asus fi lléres laptopjának, az 
Eee-nek a második generációja. Ez nagyobb, 9 colos kijelzőt, és nagyobb, 
12 gigabájtos háttértárat kapott, viszont drágább is lesz, pletykák szerint 
legalább 400 dollárt kell majd fi zetni érte. 

Szintén népszerű a Samsung 82 colos, 4 k-s kijelzője, amely sokkal 
nagyobb felbontást kínál, mint a ma kapható modellek. A képminősége 
tényleg elképesztő, viszont még nem kapható. A Zalman olyan 3D-s moni-
torokat gyárt, amelyek egy szemüveggel összepárosítva valóban élvezhe-
tő, élményszerű térbeli megjelenítést kínálnak az átalakított szoftverekkel. 

Keresés, szöveg helyett képpel

A Vodafone által kifejlesztett Otello keresőmotor képes arra, hogy 
szöveg helyett egy fotó alapján találja meg a nekünk szükséges in-
formációkat. Más szóval a telefonunkkal egyszerűen lefotózzuk, ami 
érdekel, az Otello pedig utána minden elérhető információt megjelenít a 
képpel kapcsolatban. Amikor úgy döntünk, hogy egy internetes keresőt 
használva utánanézünk valaminek, akkor kénytelenek vagyunk az ismert, 
ismerni vélt, vagy kutatott dolgot valahogyan jellemezni, körülírni; an-
nak érdekében, hogy arról különféle információkhoz jussunk. Azonban 
mindez a jövőben megváltozhat, ugyanis a Vodafone a 2008-as CeBIT 
kiállításon bemutatta az Otello névre keresztelt keresőmotorját, amely 
egészen más szemszögből közelíti meg a keresést: itt szöveg helyett már 
képet használhatunk.

A Vodafone többek között azt az érvet is felhozta megoldása mellett, 
hogy egy numerikus kiosztású billentyűzeten nem a leggyorsabb megol-
dás begépelni a kívánt keresőszavakat – egyszerűbb, ha lefotózzuk azt, ami 
érdekel minket. És valóban: az Otello ilyen egyszerűen működik. Fogjuk a 
mobiltelefonunkat, lefényképezünk bármit, ami érdekel minket – legyen 
az egy újságcikk, DVD-borító, épület –, majd az így készült fotót MMS-ben 
elküldjük a telefonunkról.

A keresőmotor ezután a képet használja forrásként, szöveg helyett. 
Miután az Otello elvégezte a keresést, a képpel kapcsolatos információkat 

visszaküldi a felhasználónak, akárcsak egy átlag, normál kereső. A Vodafone 
már élesben teszteli az Otellót: a német Bild magazin olvasói a megjelölt 
cikkeket mobilkészülékükről lefotózva elküldhetik a Bildnek, majd cserébe 
plusz multimédiás tartalomhoz, képekhez, videókhoz férhetnek hozzá. A 
Vodafone arról nem ejtett szót, hogy a szolgáltatás meddig működik majd 
próbajelleggel, és mikor lesz már élesben is használható. Az mindenesetre 
bizonyos, hogy ha valóban úgy működik, ahogyan azt ígérik, akkor nincs ok 
sokáig rejtegetni az Otellót. 

A CeBit-en egyébként próbaképpen lefényképezték a standra látogató 
Angela Merkel német kancellárt, ám a keresőgép nem talált semmit… 
A készítők – természetesen – azonnal kijavították a hibát, de így is égés 
volt…

A kiállítás

Az első CeBIT-et 1986-ban rendezték, már akkor is Hannoverben. Ez a 
világ legnagyobb digitális informatikai és telekommunikációs vására. Több 
mint 70 országból érkezett ötezernél is több kiállító a német városba.

M. Cs.

Minikomputerek, maxitévék
A világ legnagyobb informatikai vásárát 

három részre lehet bontani: az esélyesekre, 
az esélytelenekre és a próbálkozókra. Az 

előbbiek olyan gyártók, akiknek a nevével 
mindennap találkozunk: Asus, IBM, 

Samsung. A nagy cégek óriási, látványos 
standokat rendeznek be, ezrek gyűlnek 
a kiállított termékek köré, még akkor is, 

ha csak egy nyomorult monitort akarnak 
rásózni az emberre.

9 colos kijelzőt és 12 Gb-s háttértárat kapott
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Finnország emberléptékű, természetes és pezsgő fővárosával, 
Helsinkivel való ismerkedésünket érdemes hajókirándulással 
kezdeni. Itt a művésznegyed vagy a legkedveltebb lakópark 

is egy-egy méretesebb sziget. Kilenc kisebb szigeten csak egy-egy 
régi épület áll, ezek a híres étteremszigetek. A teraszok nyaranta 
megtelnek élettel, csónakokon érkeznek a vendégek. A kikötő part-
ján találjuk a piacteret, de itt van a köztársasági 
elnök rezidenciája is, melytől csak néhány mé-
ter a Wanha Kauppahalli, a régi halpiac épülete, 
amely az egyik leghíresebb műemléke a város-
nak. Az épületben ma is élelmiszerpiac műkö-
dik, ahol a helyiek éppúgy vásárolnak, mint a 
turisták. Ha délelőtt érkezünk, a sürgölődő áru-
sok, az ebédhez vásároló háziasszonyok között 
könnyen a századelő Helsinkijébe képzelhetjük 
magunkat. Amennyiben folytatni akarjuk az 
időutazást, nem kell mást tenni, mint átsétálni 
a kikötő túlsó sarkába, az Uspenski ortodox 
katedrálishoz. A városképet uraló két templom 
közül ez a díszesebb, kívül-belül. Az 1868-ban 
épült aranykupolás katedrális az egyik legna-
gyobb ortodox templom egész Európában. 
Néhány utcával messzebb magasodik a város 
fölé az evangélikus katedrális, amely letisztult 
egyszerűségével jó ellenpontja díszes társának. 
Még egy templomot érdemes megnéznünk, a 
főváros egyik büszkeségét, a sziklába süllyesz-
tett Temppeliaukiót, ahol kis szerencsével helyi 
művészek orgona- vagy pianínóimprovizációit 
is meghallgathatjuk.

Helsinki ideális célpont egy hosszú hétvégé-
re, a kevesebb, mint hatszázezer lakosú (Újvi-
déknél alig nagyobb) város szinte egész évben 

kulturális események garmadájával várja a látogatókat. Nyolcvan 
múzeuma között olyan kuriózumokat találunk, mint az Ateneumin 
Taidemuseo, a helyi „Szépművészeti”, amely a festményritkaságok, 
modern kiállítások mellett komolyzenei esteknek is helyet biztosít. 
Mivel a belváros kicsi és könnyen átlátható, érdemes gyalogszerrel 
vagy biciklivel megismerni a környéket…

A fi nn mondás szerint: ha egy beteget sem az alkohol, sem a 
szauna nem gyógyítja meg, akkor az meg fog halni. Hogy hány 

szauna van a fővárosban és egyész Finnor-
szágban, azt pontosan senki sem tudja. A 
szállodákban azonban kivétel nélkül találunk 
szaunát, ha tehát Isten megadja nekünk egy 
fi nnországi kirándulás lehetőségét, a gyalo-
gos városnézés után okvetlenül iktassunk be 
egy frissítő-izzasztó gőzfürdőt, különben el se 
hiszik majd a barátaink, hogy valóban jártunk 
Finnországban.

Az ezer tó országába kalauzolták el vendé-
geiket egy fi nn est erejéig az újvidéki Petőfi  
Sándor iskola tanulói. Volt itt népmese, nép-
dal, szimpatikus jelenetek külföldi turistákkal, 
Sibelius-minihangverseny Zima Csaba karmes-
ter verhetetlen vonós kamarazenekarával, egy 
kis fi nn tánc, mese a szaunáról, no meg egy 
saját készítésű reklámfi lm arról a nagyvállalat-
ról és márkanévről, mely Finnország említése-
kor mindenkinek beugrik: a Nokiáról. Minden 
nagyon szép volt, kár, hogy ezek a gyerekek 
valószínűleg soha nem jutnak el abba az or-
szágba, amelyről műsoruk szól. Ahogy e rovat 
szerkesztője sem jut el minden olyan országba, 
amelyekről az itt megjelent írások szólnak.

Ellenkező esetben valószínűleg élettel 
telibbek lennének útleírásaink és a gyerekek 
műsora is.

Virtuális 
Finnország

megtelnek élettel, csónakokon érkeznek a vendégek. A kikötő part-
szauna van a fővárosban és egyész Finnor-
szágban, azt pontosan senki sem tudja. A 
szállodákban azonban kivétel nélkül találunk 
szaunát, ha tehát Isten megadja nekünk egy 
fi nnországi kirándulás lehetőségét, a gyalo-
gos városnézés után okvetlenül iktassunk be 
egy frissítő-izzasztó gőzfürdőt, különben el se 
hiszik majd a barátaink, hogy valóban jártunk 
Finnországban.

geiket egy fi nn est erejéig az újvidéki Petőfi  
Sándor iskola tanulói. Volt itt népmese, nép-
dal, szimpatikus jelenetek külföldi turistákkal, 
Sibelius-minihangverseny Zima Csaba karmes-
ter verhetetlen vonós kamarazenekarával, egy 
kis fi nn tánc, mese a szaunáról, no meg egy 
saját készítésű reklámfi lm arról a nagyvállalat-
ról és márkanévről, mely Finnország említése-
kor mindenkinek beugrik: a Nokiáról. Minden 
nagyon szép volt, kár, hogy ezek a gyerekek 
valószínűleg soha nem jutnak el abba az or-
szágba, amelyről műsoruk szól. Ahogy e rovat 
szerkesztője sem jut el minden olyan országba, 
amelyekről az itt megjelent írások szólnak.

telibbek lennének útleírásaink és a gyerekek 
műsora is.

Evangélikus templom

Finn szauna

Az újvidéki tanulók a Kalevalából, 
a fi nnek híres eposzából is idéztek
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Minden lányhoz, asszonyhoz mennek locsolkodók húsvétkor, 
valamennyi fi ú, férfi  útra kel húsvéthétfő reggelén, hogy 

meglocsolja hölgyismerőseit. Az ősi szokás nem hal ki, a lányok 
és a fi úk egyaránt készülnek rá. Ilyenkor illatfelhőbe burkolóznak 
a lányok, asszonyok, a sokféle kölni, parfüm nemcsak őket lengi 
körül, hanem betölti a lakást, házat is.

A parfüm a latin eredetű per fumum kifejezésből származik, és 
azt jelenti füstön át, füst révén. Ugyanis őseink felfedezték, hogy 
hő hatására a gyanták és balzsamok erősebben illatoznak, ezért 
tűz fölött melegítették őket, így az illatok per fumum, azaz a füs-
tön át jutottak el az orrhoz, a szaglószervhez. Kezdetben csak a 
gyanták, olajok szolgáltak illatosítóként, később kezdték keverni 
a természetes anyagokat, ma pedig már számos szintetikus anya-
got is felhasználnak a gyártásukhoz.

A parfümnek, az illatoknak is megvan a maguk történelme. 
A mai Pakisztán területén az időszámításunk előtti 3000-ből 
származó terrakotta desztillálókészüléket tártak fel, és ugyanitt 

parfümök tárolására használt edényeket is találtak. Mindez azt bi-
zonyítja, hogy 5000 évvel ezelőtt már állítottak elő illóolaj jellegű 
anyagokat és parfümöt is készítettek. A nők mindig szerették az 
illatokat, a krónikák szerint Kleopátra sem takarékoskodott vele. 
No és a férfi ak sem vetették meg, hiszen Néró római császár illatos 
vizet spricceltetett vendégeire, hogy fokozza a jó hangulatokat. A 
római gladiátorok, a görög atléták és kínai üzletemberek hittek az 
illatok biztos hatásában, a rendkívüli feladatok előtt illóolajokkal 
masszírozták be testüket. Napóleon kedvence a rozmaringos köl-
nivíz volt, XV. Lajos pedig megkövetelte, hogy szobáját naponta 
más-más illattal permetezzék be.

Egyszerű az elkészítése és rendkívül fi nom csemege! 
Főzzünk keményre nyolc tojást, és miután meghá-

moztuk forgassuk meg apróra vágott snidlingben. Két 
doboz tejszínből két evőkanál majonézből egy kis sóval, 
egy gerezd fokhagymával, petrezselyemmel, metélő-
hagymával készítsünk könnyű szószt. Öntsük egy hosz-
szúkás tálra és a tetejére szépen rendezzük el a tojásokat!
Jó étvágyat, kellemes ünnepeket, a lányoknak sok locsolót, a 
fi úknak temérdek piros tojást kívánunk!!!

Illatőrző krémek

Tudtad, hogy ha nem vagy bekrémezve, a parfüm sokkal gyor-
sabban elpárolog a bőrödről? Ez azért van, mert az illatanyagok a 
száraz bőrön nehezebben tapadnak meg. Tehát ahova parfümöt 
teszel, ott krémezd be előtte a bőröd valamilyen általános, szag-
talan krémmel. Zsírtartalmának köszönhetően az illat kétszer 
olyan hosszú ideig megmarad.

Pattanásra, mitesszerre: só

Varázsold magad köré a tenger gyógyító erejét. Bármilyen 
bőrirritációról vagy pattanásról is legyen szó, a sós víz csodákra 
képes. Nem kell mást tenned, mint a fürdővizedbe tenni egy 
csészényi tengeri sót.

C-vitaminos arcvíz

Energiabomba a bőrnek: oldj fel egy C-vitaminos pezsgőtab-
lettát meleg vízben. Egy darab vatta segítségével töröld át ezzel 
az oldattal az arcodat. Csiribi-csiribá, a bőröd teljesen sima lesz. 
Azért a hidratálókrémről ne feledkezz el.

Természetesen 
természetes (2.)

Azért a hidratálókrémről ne feledkezz el.

Illatfelhőben

Étvégycsináló

Tojások 
tejszínes 
tavaszi 
szószban
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Melitta mostanság mindig min-
denkinek mindenkor és mindenről 
mesél. Mesél a mosogatásról, a 
minimókusairól, a mézédesen mor-
gó medvékről, melyek mostanában 
mindig mohón mosolyognak Me-
rész Melitta mindentudó mondáin. 
Melitta meséléskor medvéivel min-
dig mazsolát és mogyorót majszol-
gat mézzel. A macik marka maszatos 
lesz a meséléskor, mivel majszolnak. 
És mivel maszatosak, muszáj mosa-
kodniuk. A mosakodás a medvéknél 
mulatság. Másnap megint megy 
a mese. Melitta most Mosó Masa 
mosodájáról mond mesét. Melitta 
munkatársa, Mari, megjelent. Meg-
melegedett Melittánál és máris 
ment. Melitta megmosta a málnát 
és megvacsoráztatta a medvéket. 
Megkereste a mondókás könyvet és 
megint mesélt. 

Fehér Orsolya és Dragin Dijana,
7. osztály, Cseh Károly iskola, Ada

*
Lévai Lea a lakásban labdázott 

Lackóval. Leverték a legszebb 
lakatjukat a lakásban. A lánynak 
lángra lobbant a lelke. Lilla látta a 
labdázást és ledöbbent. Lackó lele-
ményesen lakatolt. Leleményessége 
a lakatolásban lapult. A levegőben 
a legyek lármáztak. A lárváik látták 
a látnivalót. A lápánál láthatóan 
libegtek. A legyek és lárváik Lea le-
vesében lakmároztak. Lackó leadta 
a lakatot a lakatosnak és leült lak-
mározni. Látta a legyeket a levesben 
és leütötte a lakodalmasokat. Lea 
légygyűlölő lány. A lehető leggyor-
sabban legyezte a lárvákat. A legyek 
leütve, Lackó és Lea lementve. 

Urbán Alíz, Mészáros Réka, Fehér 
Orsolya és Dragin Dijana, 7. 

osztály
Cseh Károly iskola, Ada

A zombori Kaszinóban megtartott szavaló-
versenyen a József Attila iskola tanulói nagy-
szerű eredményeket értek el. Cseh Maximilien 
(4. osztály) és Koleszár Olga (6. osztály) első 
helyen végzett, Hodovány Henrietta (8. osztály) 
második lett, Dienes Blanka (5. osztály) pedig 
harmadik helyen végzett. A községi német 
nyelvi versenyen a nyolcadikos Sóta Kersztin is 
sikeresen szerepelt. – Fridrik Boglárka

Az iskolában március 4-én író-olvasó találko-
zót szervezett Csíkos Éva tanárnő. A vendég Tari 
István költő volt, aki felolvasott a verseiből, vala-
mint elbeszélgetett a tanulókkal. – Dobó Márta

Zeneiskolába menet nincs olyan nap, hogy ne találkoznék 
kóbor kutyákkal. Olyan esetre is emlékszem, amikor egy kóbor 
eb kiszaladt az autó elé. A sofőr lefékezett, és a mögötte haladó 
jármű nekiütközött. Komolyan felkeltette érdeklődésemet, 
hogy miért van ennyi kóbor állat. Úgy gondoltam, ideje egy 
szakembert megkérdezni az üggyel kapcsolatban. Elmentem 
az állatorvosi rendelőbe. Alacsony, kerek arcú, köpcös ember 
fogad. Kedvesnek tűnik. Illedelmesen köszönök, és közlöm 
vele, miért jöttem. 

– A kóbor kutyákról? Miért ne? – és táskáját a szék mellé 
helyezi. Hosszú, zöld köpenyét magára kapja. Arról olvasom le 
a nevét: dr. Sági Imre. 

– Mit lehet tenni a kóbor kutyák ügyében?
– A lakosság összefogásával és a hatóság odaadó munkája 

révén lehetne biztosítani menhelyet az utcán élő állatok szá-
mára. Legtöbb esetben az embereknek az állatokhoz fűződő 
viszonya a nem megfelelő. Ha valaki háziállatot tart, annak 
tisztában kell lennie azzal a ténnyel, hogy kedvencéről hosszú 
ideig kell gondoskodnia. 

– Mi a teendő, ha kutyusunk vagy cicánk kiszökik az utcára? 
Kinek szóljunk?

– Értesíteni kell a gyepmestert, szólni kell az állatorvosi 
rendelőkben, hogy ha behoznak egy kóbor állatot, jelentsék. 
Sajnos, Óbecsén nem létezik menhely az állatoknak. 

– Büntetendő az állatok utcára történő kicsapása?
– Létezik rá törvény, de sajnos nem alkalmazzák. 
– Mit tartalmaz ez a törvény?
– A gazdi köteles az állatát egy évben egyszer beoltatni 

veszettség ellen. A fi atal kedvencek számára ajánlottak a kü-
lönböző védőoltások. Ha valakit megharap egy kutya, azonnali 
orvosi ellátásra van szükség, az állatot pedig el kell vinni egy 
állatorvoshoz, hogy megállapítsák, egészséges-e. A veszettség 
az emberre nézve is nagyon veszélyes. Sajnos, több betegség 
kezelése nagyon drága, ezért sok a fertőzött állat. 

Megköszöntem a válaszokat. A doktor úr búcsúzáskor ezt 
mondta:

– Amilyen a gazda, olyan a kutyája. 
Ahogy hazaértem, megsimogattam a kutyám és estig 

játszottam vele.
Péter Diana, 8. osztály

Petőfi  Sándor iskola, Óbecse

(Részlet a Figyelő című iskolalapban megjelent írásból)

Sötét volt már, mikor elindultunk edzésre. 
Azon gondolkoztam, hogy fog reagálni az edzőm 
a kérdéseimre. Leült egy padra és úgy tett, mintha 
nem ismerne.

– Jó estét, kívánok, Aleksandar Zelić vagyok, 
Zentáról – mutatkozott be illedelemesen.

– Jó estét, én Bakos Bettina vagyok. Első kérdé-
sem, mikor és hol születtél.

– 1980. június 17-én, Zentán. 
– Hány évesen találkoztál először ezzel a sportág-

gal és mikor döntötted el, hogy úszó szeretnél lenni?
– Tízévesen ismerkedtem meg az úszással, és 

tizenegy éves koromban döntöttem úgy, hogy ko-
molyabban szeretnék úszni. Az első edzőm Gellért 
Zoltán volt, majd következett Janek György és lánya, 
Janek Karolina. Gyuri bácsi nagyon jó edző volt, meg-
tanított arra is, amire nem számítottam. Többszörös 
vajdasági bajnok lettem hátúszásban. Külföldön 
is versenyeztem, Magyarországon, Szlovákiában, 
Csehországban. 

– Mit érzel a legnagyobb sikerednek az eddigi 
pályafutásod alatt?

– Úgy élhettem, mint egy élsportoló, sok igazi 
barátot szereztem, akikkel még mindig tartom a 
kapcsolatot. 

– A nyolcadik osztály befejezése után milyen isko-
lát választottál és úsztál-e közben?

– Sportfőiskolára jártam, versenyszerűen nem 
úsztam tovább. 

– Sok érmed van?
– Száznál több érmem, és hat serlegem van. Na-

gyon szerettem volna edző lenni, ez meg is valósult. 
Hét éve foglalkozok edzéssel és nagyon szeretem. 
Azt ajánlom mindenkinek, aki úszik vagy más sport-
tal foglalkozik, hogy ne adja fel, legyen kitartó és ha 
az összeomlás szélén van, szorítsa össze a fogát. Az 
úszáshoz és a többi sporthoz is nagy önbizalom kell, 
hogy meglegyen az eredmény.

Bakos Bettina, 7. osztály
Cseh Károly iskola, Ada

AA város felszabadulásának évfordulója al-
kalmából meghirdetett szkopjei nemzet-

közi rajzpályázaton szép eredményt értek el a 
szabadkai EmArt műhely növendékei. Prole 
Laura linómetszetéért, amely helyet kapott a 
katalógusban is, aranyoklevelet, míg Gombos 
Roberta ezüstoklevelet kapott.

AA
közi rajzpályázaton szép eredményt értek el a 
szabadkai EmArt műhely növendékei. Prole 
Laura linómetszetéért, amely helyet kapott a 
katalógusban is, aranyoklevelet, míg Gombos 
Roberta ezüstoklevelet kapott.Roberta ezüstoklevelet kapott.Roberta ezüstoklevelet kapott.

Újabb sikerek

Roberta

Laura

Alliterációs 
mesék

Négylábúak az utcán

Bácskertesi hírek

Interjú az edzőmmel
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Képes vagy 
megbocsátani?

1.  Kicsiként nagyon akaratos 
voltál? 

a) igen
b) csak, ha okom volt rá
c) egyáltalán nem

2.  Hogyan reagálsz 
ha megsértenek? 

a) nem veszem fi gyelembe
b) sokáig bánt a dolog
c) attól függ, ki sértett meg

3.  Elgondolkozol mások 
tettein? 

a)  mindig sokat foglalkozom 
velük

b) nem érdekel, más mit tesz
c)  a barátaimmal sokat 

törődöm

4.  Sokáig keseregsz, ha valami 
nem sikerül?

a)  nem, inkább a következő 
feladatra összpontosítok

b) előfordul
c) rá sem hederítek

5.  Melyik emberi tulajdonság 
bosszant a leginkább? 

a) felszínesség
b) titkolózás
c) pontatlanság

6.  Melyik embertípust 
kedveled?

a) kiegyensúlyozott
b) vidám
c) dinamikus

7.  Megbántottál már valakit 
valaha? 

a) előfordult
b) igyekszem nem tenni ilyet
c) igen, mert okom volt rá

Értékelés
7 és 9 pont között
A végtelenségig könyörtelen vagy, aki 
nem bocsát meg senkinek és semmilyen 
körülmények között. Sajnos azonban az 
a keménység akkor is előjön belőled, ami-
kor a másiknak jól jönne a megbocsátás. 
Nem könnyű veled boldogulni, de még 
van időd rá, hogy megváltozz!

10 és 16 pont között
Keményfejű és öntörvényű vagy, ezen jó 
lenne a jövőben változtatni. Néha azon-
ban megértő is tudsz lenni, ilyenkor azt is 
megbocsátod, amit senki más nem tud-
na. Azonban soha nem alázkodsz meg, 
nehéz téged megtörni.

17 és 21 pont között
Jellemes és toleráns alkat vagy, akinek 
mindenki keresi a társaságát. Sokan 
kérnek tőled tanácsot és segítséget. 
Gyakorlatilag semmin sem sértődsz 
meg, mindent elfogadsz úgy, ahogy van. 
Az életnek csak a napos oldalát ismered, 
és ha olykor fáj is valami, villámgyorsan 
feldolgozod. 

Senki sem 
tökéletes, senki sem 

tévedhetetlen. Olykor-
olykor mindannyian 
követünk el hibákat, 

de vajon képesek 
vagyunk másoknak 

megbocsátani? 
A választ próbáld 
megtalálni a teszt 

alapján. 

PONTOZÁS

a b c

1. 3 2 1

2. 1 3 2

3. 1 2 3

4. 3 1 2

5. 3 2 1

6. 2 3 1

7. 1 3 2
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„Kedves Bizalmas sorok!
Kérlek, segíts! Egy hónapig jártam egy fi úval. Minden gyönyörű volt 
egészen addig, amíg meg nem csalt egy lánnyal. Kért, hogy bocsássak 
meg neki, megígérte, hogy ilyen többé nem fog megtörténni. Meg is 
bocsátottam neki. De pár hét múlva megismétlődött a dolog. Szakítot-
tunk, de barátok maradtunk. A gondom az, hogy én többet érzek iránta, 
mint barátságot. Kérlek, mondd meg mit tegyek?

Chicita”

Válasz:
Kedves Chicita!
Nagyon nehéz helyzetben lehet az, akinek végig kell néznie, hogy az, 
akit szeret, akihez vonzódik más lányoknak (vagy fi úknak udvarol). Per-
sze más dolog, ha mind a két fél letisztázta az érzelmeit és pontot tett a 
történetükre. Azt kérdezed mit tegyél? Egy időre ritkítsd a találkozásokat 
ezzel a fi úval. Hagyd, hogy a szíved és a lelked elvégezze az úgynevezett 
„gyászmunkát”, mert itt is ugyanazok a érzelmi folyamatok mennek  végbe, 
mint amikor elvesztünk valakit. Egy kicsit, „fájnia kell”, úgy ahogyan azt a 
dalban is leírták, mert veszteség ért, becsapottnak érzed magad és sírni 
is lehet. Még egyszer újra kezdeni az egész históriát, mint amiben te 
reménykedsz, nem szabad, mert újra és újra megismétlődik minden. 
Én azt hiszem, te már érte, illetve értetek megtettél mindent, amit 
lehetett. Lehet, hogy ez a srác nem érdemli meg még a barátsá-
godat sem. Mindenképpen tegyél pontot erre a történetre, hogy 
szabadon léphess tovább, ismerkedj, barátkozz, és megtaláld 
azt a fi út, aki megfelel számodra.

 „Kedves Bori Mária!
Én egy 8. osztályos lány vagyok, és szerelmi problémával 
fordulok a Bizalmas sorokhoz. Ez a szerelem, úgy látom, más, 
mint a többi, mert a fi ú másfél évvel fi atalabb nálam és nem úgy 
gondolkodik, mint a többi ilyen idős fi ú. Egy hétvégi, pénteki bu-
lin ismerkedtem meg vele. Összejöttünk. Hétfőn az iskolában sza-
kítottam vele. Most az iskolában azt beszélik rólam, hogy lefeküdtem 
vele. Ami NEM IGAZ! Kibírhatatlan a helyzetem, mert most meg már azt 
beszélik, hogy terhes vagyok tőle. A legrosszabb mindebben, hogy 
én még mindig szeretem. Kérem, segítsen, mit tegyek? Beszéljek 
vele és járjak vele újra?

Maci”
Válasz:
Kedves Maci!
Azt hiszem, hogy a saját bőrödön is megérezted, milyen 
lehet, ha valaki éretlenül, sértett hiúságból ártani akar 
valakinek. Jó lenne, ha nagyon is átgondolnád az egész 
dolgot. Bármennyire is fejlett valaki testileg, ha ezt az 
érettséget nem követi értelmi és érzelmi érettség, akkor 
ilyen és hasonló ügyek kerekedhetnek a dologból. Nem 
hiába rendezte úgy a természet, hogy a lányok többnyire 
idősebb fi úkhoz vonzódnak. A lányok érettségben általában 
egy-két évvel megelőzik a fi úkat, és éppen jól összeillenek az 
egy kicsit idősebb fi úkkal. Persze vannak kivételek is, de ez már 
sokkal összetettebb kérdés. A fi únak teljes a bosszúja, mert te nyilvá-
nosan is kimutattad, hogy idegesít és bánt az egész pletyka. Ha látja, hogy 
nem nyomja föl a vérnyomásodat, nem idegeskedsz, sírsz, hanem inkább 
jót nevetsz a dolgon, akkor leszokik a hazudozásról.  Megbántottad a fi út, 
fájdalmat okoztál neki, és bizonyára értetlenül állt, hogy mi is történt vele, 
amikor a hétvégén olyan jól ment minden. Jó lenne megbeszélni vele a 
dolgokat, tisztázni a viselkedésed okait, habár kicsi a valószínűsége, hogy 
a fi ú olyan könnyen megbocsát. Járni nem kellene újra vele, de barátkozni, 
ha ez mind a kettőtöknek megfelel, esetleg. Ha tisztázzátok négyszemközt 
a dolgokat, talán esélyt adtok a barátságnak.

„Kedves Bizalmas sorok! 
Már másodszor írok, és várom most is a jó tanácsot. A gondom most is 
szerelmi! Van egy fi ú az iskolában, akivel jóban vagyok. Egy napon so-
kat voltunk együtt az utcán, játszottunk, beszélgettünk. Nagyon kedves 
volt velem. Ez mit jelent, mert az iskolában utána egy szót sem szólt 
hozzám? Mit csináljak? Úgy szeretem! Kérlek segíts!

Kami”

Válasz :
Kedves Kami!
Azt hiszem, te is tisztában vagy azzal, hogy milyen szekálós társaság 
vagytok ti tinik. Ha valamit észrevesztek valakinél, arra biztos, hogy valaki 
rászáll és macerálja emiatt. Lehet, hogy a fi ú teljesen ösztönösen próbálja 
megvédeni magát a társai élcelődésétől, és ezzel téged is véd. Te sem 
szeretnéd, ha az egész iskola rajtad szórakozna és nagyító alá vennék az 
érzelmeidet, a tetteidet, ha rajtad csámcsognának. Hidd el, nem olyan jó 
az állandó fi gyelem központjában lenni! Ezért legyél vele elnéző. Akkor 
beszélgessetek, játszatok, élvezzétek egymás társaságát, barátkozzatok, 
amikor iskolán kívül vagytok. Biztos, hogy eljön majd az az idő is, amikor 
elég erős lesz ahhoz, hogy nyíltan tudja vállalni az érzelmeit.

„Kedves Bori Mária!
Én egy 12 éves, tanácstalan lány vagyok. Kétfajta gondom is van: az 
egyik az , hogy kövér vagyok, a másik meg az, hogy az apukám akar 
dönteni mindenről, ami velem kapcsolatos, még a diétázásról is, amit 

nem enged. Mit tegyek, mert nem tudok lefogyni, mert apu-
kám tiltja a fogyózást, sportolni meg nincs alkalmam. 

Hallottam egyszer, amikor a fi úk beszélgettek, hogy ha 
nem lennék kövér, nagyon szép lennék. Tanácstalan 
és elkeseredett vagyok minden miatt. Kérem, adjon 

tanácsot, hogy mit tegyek!?
Melli”

Válasz:
Kedves Melli!
Azt hiszem, apukád meg szeretne óvni mindattól, 

amit látott és olvasott a diétákkal és a diétázással 
kapcsolatosan. Azt szeretné, hogy egy egészséges 

nagylánya legyen, mégha túlsúlyos is. Lehet a háttér-
ben az is, hogy tudja, a családodban sokan hasonló test-

alkatúak, mint te,  és őt ez a tény nem zavarja. Úgy szereti 
őket, amilyenek. Ha te úgy döntesz, hogy változtatni akarsz a 

külsődön, és le szeretnéd faragni a felesleget a derekadról, akkor 
legjobb, ha ezt egészségesen teszed. Nem kell valamilyen drasz-

tikus fogyókúrába kezdened, elég, ha kezdetnek odafi gyelsz 
arra, hogy mit eszel. Először is ne hagyj ki egyetlen egy 
étkezést se! Ugyanúgy fontos a reggeli, az ebéd, a vacsora, 
mint a tízórai és az uzsonna is. Nem szabad éhezned! Sőt, 
ha rendszeresen reggelizel, még a tanulásban is sikere-
sebb lehetsz. (EZT TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK IS MEG-
ÁLLAPÍTOTTÁK. AZOK A GYEREKEK, AKIK RENDSZERESEN 
REGGELIZNEK, SIKERESEBBEK ÉS EREDMÉNYESEBBEK AZ 
ISKOLAI TANULÁSBAN, MINT AZOK, AKIK ÜRES GYOMOR-

RAL INDULNAK SULIBA!) 
Lényegében az a fontos, hogy mit eszel: hagyd ki, vagy 

legalábbis csökkentsd a fehérlisztből készült péksütemények 
fogyasztását,  teljes kiőrlésű lisztből készült kenyeret és péksü-

teményeket egyél ehelyett. (Hogy minél egészségesebb legyen, 
anyukáddal ketten süthettek is ilyet. Recept az interneten van bőven, 

és még kenyérsütő gép sem kell hozzá! Sütőben is szépen megsülnek. Ta-
pasztalatból tudom.) Többször egyél sovány húsokat, pl. csirkét (ne zsírban 
sült legyen, hanem grillen vagy tefl onsütőben sült), esetleg főtt húst, ha 
a többi húsfajta kerül terítékre. A főzeléket franciásan, párolva fogyaszd, 
ne rántással. Ha éhes vagy, rágcsálj almát, répát, egyéb gyümölcsöt vagy 
zöldégfélét, amihez éppen kedved van. Naponta rendszeresen tornázz, 
mozogj. Tanácsot adhat ehhez a tornatanárod. Ha van rá módod, kapcso-
lódj be valamilyen csoportos mozgásba: aerobik, tánc stb. Szóval vigyázz, 
mit eszel, mozogj mindennap, és nemsokára meg is látszik majd az ered-
mény: feszesebb leszel, elégedettebb leszel önmagaddal, boldogabbnak 
érzed majd magad (mert a rendszeres mozgás örömhormonokat termel 
az agyunkban), és soványabbnak is nézel  majd ki, mert a feszes izmok 
megteszik a hatásukat. Emellett sokkal magabiztosabb is leszel. Ami az 
apukádat illeti, beszéld rá, hogy ő is és az egész család is kezdjen el egész-
ségesebben étkezni, azzal támogatnak téged az egészséges fogyásban és 
sokat tesznek a saját egészségükért is. 

Válaszol: Bori Mária pszichológus

beszélik, hogy terhes vagyok tőle. A legrosszabb mindebben, hogy 
én még mindig szeretem. Kérem, segítsen, mit tegyek? Beszéljek 

Maci”

idősebb fi úkhoz vonzódnak. A lányok érettségben általában 
egy-két évvel megelőzik a fi úkat, és éppen jól összeillenek az 
egy kicsit idősebb fi úkkal. Persze vannak kivételek is, de ez már 
sokkal összetettebb kérdés. A fi únak teljes a bosszúja, mert te nyilvá-

külsődön, és le szeretnéd faragni a felesleget a derekadról, akkor 
legjobb, ha ezt egészségesen teszed. Nem kell valamilyen drasz-

tikus fogyókúrába kezdened, elég, ha kezdetnek odafi gyelsz 
arra, hogy mit eszel. Először is ne hagyj ki egyetlen egy 
étkezést se! Ugyanúgy fontos a reggeli, az ebéd, a vacsora, 

Lényegében az a fontos, hogy mit eszel: hagyd ki, vagy 
legalábbis csökkentsd a fehérlisztből készült péksütemények 

fogyasztását,  teljes kiőrlésű lisztből készült kenyeret és péksü-
teményeket egyél ehelyett. (Hogy minél egészségesebb legyen, 

dalban is leírták, mert veszteség ért, becsapottnak érzed magad és sírni 
is lehet. Még egyszer újra kezdeni az egész históriát, mint amiben te 
reménykedsz, nem szabad, mert újra és újra megismétlődik minden. 

gondolkodik, mint a többi ilyen idős fi ú. Egy hétvégi, pénteki bu-
lin ismerkedtem meg vele. Összejöttünk. Hétfőn az iskolában sza-
kítottam vele. Most az iskolában azt beszélik rólam, hogy lefeküdtem 
vele. Ami NEM IGAZ! Kibírhatatlan a helyzetem, mert most meg már azt 

nem enged. Mit tegyek, mert nem tudok lefogyni, mert apu-
kám tiltja a fogyózást, sportolni meg nincs alkalmam. 

Hallottam egyszer, amikor a fi úk beszélgettek, hogy ha 
nem lennék kövér, nagyon szép lennék. Tanácstalan 
és elkeseredett vagyok minden miatt. Kérem, adjon 

kapcsolatosan. Azt szeretné, hogy egy egészséges 
nagylánya legyen, mégha túlsúlyos is. Lehet a háttér-

ben az is, hogy tudja, a családodban sokan hasonló test-
alkatúak, mint te,  és őt ez a tény nem zavarja. Úgy szereti 

őket, amilyenek. Ha te úgy döntesz, hogy változtatni akarsz a 
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Egyszer régen, nagyon régen, mikor még a rókák, nyulak 
barátkoztak egymással, sétára indult egy nyuszi és egy 
róka. Még az erdő közepére sem értek, mikor rájuk kö-

szöntött egy szarvas:
– Hová, hová, szomszéd urak?
– Megyünk a szomszéd erdőbe – feleli a róka –, meglátogat-

juk rokonomat, a borzot.
– Hát akkor én is veletek megyek, mert nekem is van roko-

nom a szomszéd erdőben, s megígértem neki, hogy egyszer 
meglátogatom.

Így hármasban mendegéltek, néha-néha megpihentek, s 
elbeszélgettek az erdei dolgokról. Arról, hogy az erdőszélen két 
kis bokor született, meg hogy tegnap volt a tölgyfa századik szü-
letésnapja. A nyúl még azt is tudta, hogy  szarkáéknál esküvőre 
készülnek, s ahány szarka van az erdőben, mind lopkodja már az 
ajándékot az i ú pár részére.

– Hát bizony, szép békességben élünk valamennyien – mond-
ta a róka –, de csak azért, mert egyetlen farkas sincs az erdőben. 

Alighogy ezt kimondta, mintha a föld alól bújt volna elő, egy 
nagy farkas termett előttük, és így szólt:

– Úgy látom, jókor jöttem, mert már három hete  vándorolok, 
s nem ettem egy falatot se a három hét alatt. Most aztán kipóto-
lom. Első hétre megeszem a rókát, második hétre megeszem a 
szarvast, harmadik hétre megeszem a nyulat!

– Jaj, jaj, ne bánts minket! – könyörgött a róka. – Menj inkább 
a harmadik erdőbe, mert ezer állat vár ott téged, nem is ezer, de 
kétezer, s olyan ebédet készítettek neked, hogy még az oroszlán 
sem evett különbet.

– De szépen tudsz hazudni! – nevetett a farkas. – Ezért meg is 
kegyelmezek neked, csak a szarvast meg a nyulat eszem meg.

– Jaj, jaj, ne bánts engem – könyörgött a szarvas –, inkább 
menj a negyedik erdőbe, s keresd meg a tisztáson a legpirosabb 
földiepret. Ha megtaláltad, akkor mondd el a varázsigét: „Ide 
fi gyelj, kis eprem, három hete nem ettem.” Ha ezt elmondod, 
akkora szarvascombbá változik, hogy álló évig abból lakmároz-
hatsz.

– Nahát, ez még szebb hazugság volt! – kiáltotta a farkas. – 
Neked is megkegyelmezek. Most már csak a nyulat eszem meg.

– Azt ugyan jól teszed – felelte a nyúl –, mert én már három 
esztendeje arra várok. Tigris voltam én hajdanában, de elátko-
zott valaki, és tapsifüles lett belőlem. Csak akkor változom vissza 
tigrissé, ha egy farkas megharap...

No hiszen, egyéb se kellett a farkasnak, úgy elszaladt, hogy 
még a fűszálak is futottak utána! Mikor nagy sokára eszébe ju-
tott, hogy a nyuszi is csak hazudott, akkor a három barát már 
a szomszéd erdőben ült a borz kertjében, s nevetve mesélték, 
hogyan tették lóvá az ijedős farkast.

Zelk Zoltán
Tomos Tünde rajzai

A legnagyobb hazugság
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Húsvét közeledtével mindenki jó előre gondol a tojásdíszítés-
re: festéket, matricát vesz, tojásokat „fúj” ki.

Az itt látható hímes tojások nem festéssel, hanem külön-
böző anyagok felragasztásával készültek. Ha van üres tojás, 
használjunk azt, ha nincs, megteszi a főtt is (csak az nem olyan 
tartós).

Mivel a tojás gurul, ami elkészült, rögzítsük papírtalpra, vagy 
állítsuk tojástartóba! Vékony posztót, egyéb textíliákat, szalago-
kat, pertliket, magokat, szinte mindent használhatunk a díszítés-

hez. A rajzon néhány ötletet láthatsz, de magad is kitalálhatsz 
sokfélét.

A bagoly tollazata, füle barna, szeme sárga keretben zöld, 
kampós csőre pedig fekete. A katicabogár igazi pirostojás. Erre 
ragaszthatod a fekete pöttyöket. A malacka nem sok „öltöztetést” 
igényel. Az oroszlán sörénye akkor a legszebb, ha hurkos horgo-
lással készül. A farka horgolt láncszemsor, az arcát a tojásra ráfest-
jük. A nyuszi füle és pofácskája fi lcből, farka vattából van. Szeme 
mustármag, de lehet két piros gyöngyszem is.

RRajzold át a csibét sárga 
papírra, a csőrét fesd pi-

rosra, rajzold meg a szeme-
ket. Vágd körül a bóbitáját, 
majd vagdosd be. Ugyan-
úgy járj el a csőrével is. A 
csőrét aztán hajtsd kettőbe 
előre-hátra és told előre. A 
csibealakzatot közepe men-
tén hajtsd félbe, s máris az 
asztalra állíthatod.

A tavasz beköszöntével, a téli nyugvás után, szárnyra kelnek 
ismét a méhek. A vadméhek lépeit már az előember is 

fogyasztotta. A tavaszistennők háziállata volt, a legenda pár-
huzamot von Ámor nyila és a méh fullánkja között. 

A keresztény kalendárium a tavasz jelképének tekinti ezt a 
mézéért, viaszáért s nem utolsósorban a virágok beporzásá-
ban tett szolgálataiért nagyra becsült állatot.

A héber nyelvben a méh, a beszéd és a lélek szó közös tőről 
fakad. 

A bolygók között is akadt egy, amelyet egykor kaptárnak 
neveztek. A Hold volt ez, bizonyos felfogások szerint a méhlel-
kek gyülekezőhelye.

Sz.

Eredeti értelmében azt 
jelenti, hogy két kezére tá-

maszkodva nyújtott lábal a feje 
tetején áll. Van azonban átvitt 
értelme is: óriási volt a felfor-
dulás, minden másképpen volt, 
mint ahogyan máskor szokott 
lenni.

Ágas szavunk a felső végén 
kétfelé ágazó oszlopot jelenti. 
Ágashoz hasonlít a kézen álló 
ember is, azzal a különbséggel, 
hogy nem felül, hanem alul 
ágazik el a karja. Régi nyelvünk-
ben a tót fordítottat jelentett, 
ami a magyarhoz viszonyítva 

szokatlan viselkedésű tótok 
népnevéből származik. (A szlo-
vákokat nevezték tótoknak.) 
A szólásban a -t nem tárgyrag, 
hanem módhatározói rag, mint 
más kifejezésekben lépést hajt, 
futvást hozza stb.

Víz, liszt, só, és kreativitás. 
Ezek a legfontosabb kel-

lékei az ajándéknak is kitűnő 

fi guráknak. Kétmaréknyi lisztet 
ugyanannyi sóval, kevés vízzel 
addig gyúrunk, amíg kézzel 
jól nem formálható masszát 
kapunk. A fi gurákat (nyuszikat, 
csibéket, bárányokat) alkotó 
egyes részeket külön-külön for-
mázzuk, majd összeállítás előtt 
színes temperával festjük. Meg-
várjuk, amíg a festék megszárad, 
és ha a kompozícióhoz szükség 
van pálcikára, vékony drótra, 
kapocsra, amely az elemeket 
összetartja, azok segítségével 
véglegesítjük a formát. Forró, 
150 fokra melegített sütőbe 
helyezzük, és körülbelül két órát 
sütjük. Ha kihűlt, lakkal fényez-
zük. Víz vagy nedvesség ezután 
már ne érje!

Hímes tojások – máshogyan

Szárnyra kelnek a méhek

RR
rosra, rajzold meg a szeme-
ket. Vágd körül a bóbitáját, 
majd vagdosd be. Ugyan-
úgy járj el a csőrével is. A 
csőrét aztán hajtsd kettőbe 
előre-hátra és told előre. A 
csibealakzatot közepe men-
tén hajtsd félbe, s máris az 
asztalra állíthatod.

Papírcsibe

jól nem formálható masszát 

Tésztanyuszi és társai

Szólásmagyarázat

Tótágast áll
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Skandináv rejtvény (11.)
...Megkérdeztem tőle, / lát-e rózsát erre? / Sárgarigó azt mondta: 

/ Láttam bizony két rózsát, / meg egy sárga violát. / Szabad-e locsolni?
Ennek a locsolóversnek az első két sorát kell megfejtenetek.

Keresztrejtvény

Betűrejtvények
P

TA
N

1 2

CS + E

3      Ó
RA

E   
O

4

EÖL

1

CÉLRATÖRŐ 

ZAMBIA

1501

IRAM

ULTRARÖVID-  
HULLÁM
SALÁTA-
ÍZESÍTŐ

FŐKÉNT 

DÉL

RÁDIUSZ

MENNYEI

2

KÉN

TETEJÉRE

EGYESÜLT 
ÁLLAMOK

EME

EGY

FELVESZ 
A FÖLDRŐL

RÉGI

BÁNÁTI 
HELYSÉG

FÉL 
ÖT

TENGER 
RÉSZE (ÉK. F.)

IRÁN

SUGÁR

1050

KIS 
VILMOS

LANT 
VÉGEI

5

RUMA
NÁTRIUM

IZZÓVÁ 
VÁLIK

50

TETEJÉRE
VATIKÁN FOHÁSZ

RÁNEHE-
ZEDIK

LIM-...

MAJDNEM 
HÖLGY

KEDD PÁ-
RATLANJAI

SOVÁNY 
FORDÍTVA

KUKORICA

LUXEMBURG

NÉVELŐ

ÓVODÁS

KIEJTETT 
BETŰ EZ

KUGLI

IGEKÖTŐ

...LAP

I. Y.

GAZDAG, 
NÉMETÜL

ÉLET

T. N.

JÓDAL 
RÓZSA

BÁCSKAI 
HELYSÉG

NYUGALOM

INDULATSZÓ

NORD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12

13 14 15 16

17 18

19 20 21

22 23 24 25

26 27 28 29

30 31 32 33 34 35

36

Rejtvényünkben négy, márciusban hazatérő ván-
dormadár nevét találod. 

Vízszintes sorok: 1. Két vándormadár (folytatás a füg-
gőleges 10. sorban), 11. Tisza menti helység, 12. Magot 
elhint, 13. Idegen Anna, 14. Lónév, 16. 3,14, 17. Leveszi, 18. 
Harag, 19. O. D. P., 20. Kortyolá, 22. Tiltószó, 23. A kávé alja, 
25. Fordítva jő, 26.  Fekete István regénye, 28. A -ra párja, 30. 
Argon, 32. Téli csapadék, 34. Kerti ülőke.

Függőleges sorok: 1. Két vándormadár (folytatás a 
vízszintes 36. sorban), 2. Zeneiskola, 3. Piros betűs nap, 
4. Részvénytársaság, 5. Karcsika, 6. Szilárd váza, 7. É. L. Ó., 
8. 1005 római számmal, 9. Szálló, 15. Hamis, 18. Kötőszó, 
21. Y. C. 24. Nem erre, 27. Tudós közepe, 29. Vandál fele, 
31. A tetejére, 33. Feszítőeszköz, 34. Olasz folyó, 35. Szerb 
helyeslés.
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Keresztrejtvény

– És képzeld el, milyen lesz, 
ha majd elkészül!

Betűrejtvények

1. ábránd, 2. babonás, 
3. zarándok, 

4. ismeretlen egyén

Anagramma

Aulich Lajos

Mini keresztrejtvény

– Vacsorám.

Lóugrásban

– Mert egy szót sem tudok 
angolul.

Így is, úgy is

1. tünet, 2. üzemi, 
3. nevet, 4. Emese, 

5. Titel

Betűdominó

Ki mint vet, úgy arat.

A 9. skandináv rejtvény 
helyes megfejtése

(A) LÁNYOK, NŐK
 – NEM TUDTAM, MI LEHET, / 

DE TITKUK VOLT. 
MÁSFÉLE EMBEREK?

Könyvjutalmat kap:

Pásztor Léna, Temerin

A 10. szám megfejtései

Mini berakós

1

2

3

4

5

6

Kicsi sarok

cs

CSILLA

JOLÁN

JÓSKA

LENKE

SANYI
Rakd be a neveket a rácsba úgy, hogy az átlóban 

egy hagyományos húsvéti eledel neve alakuljon ki.egy hagyományos húsvéti eledel neve alakuljon ki.

Kitöltőcske
Meghatározások:

1. Hon

2. Létrehoz valami újat

3. Az emberi test motorja

4. Vilmoska

5. Eledel

6. Áll alatti szalonna

A kiemelt oszlopban 
a közelgő ünnep neve 
alakul ki.

I P Á

N A L

A G A CS

L C S

U R O

O R O

S Z T

Ö V Ő

M I T

O R O

Se eleje, se vége

Pótold a hiányzó 
betűket elől, 
hátul úgy, hogy 
értelmes szavak 
alakuljanak 
ki. A kiemelt 
oszlopokban 
a húsvéthoz 
kapcsolódó 
fogalmak válnak 
olvashatóvá.

Lóugrásban

M A K K

É Á T K

O I H L

T D L U

N S K D

I Á Á M

A K SZ

Ha az ábra bal felső 
sarkából elindulsz és a 
lóugrás szabályai szerint 
haladva sorban kihúzod 
A beszélő köntös írója 
nevének betűit, a ki nem 
húzott betűk az író egy 
másik művének címét 
adják. Melyik ez a mű?

Keresd a párját!

1. Dobzse

2. Földnélküli

3. Könyves

4. Igazságos

5. Oroszlánszívű

6. Rettegett

7. Hódító

8. Szép

a) Kálmán

b) László

c) Richard

d) János

e) Fülöp

f ) Vilmos

g) Iván

h) Mátyás

A történelem folyamán egy-egy királyt szembetűnő tulajdonsága 
miatt állandó jelzővel ruháztak fel. Keresd meg az egyes 

királyokhoz tartozó jelzőket!
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Aranykoporsó MÓRA FERENC regénye nyomán
írta CS. HORVÁTH TIBOR,
rajzolta FAZEKAS ATTILA

(FOLYTATJUK)
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Napraforgó
Nagyon energikus vagy, és ezzel sok embert 

vonzol magad köré. Szeretsz a sikerben fürdeni, 
minden vágyad, hogy te légy a középpontban. 
Mivel mindig a maximumra törekszel, másoktól 
is ezt várod, ezért nagyon kritikusan szemléled a 
világot. Kitartó vagy, problémamegoldó képes-
séged pedig legendás.

A szerelemben: Mivel domináns típus vagy, 
olyan személyt választasz, akit tudsz irányítani. 
Határozott és kemény személyiséged miatt senki 
nem töri össze a szíved. Hirtelen természetedet 
azonban le kell győznöd a harmonikus kapcsolat 
eléréséhez. 

Bazsarózsa 

A legjobb és a legrosszabb tulajdonságod is 
ugyanabból a jellemvonásodból ered: elveid és 
gondolataid mellett végletekig kitartasz. Ebből 
következik, hogy barátaid nagyon megbízható-
nak, míg haragosaid makacsnak és csökönyös-
nek jellemeznek téged. Életedet a feladataid 
és kötelességeid határozzák meg, ezen a téren 
nagyon öntudatos vagy. Sikereid miatt hajlamos 
vagy másokat lenézni. 

A szerelemben: Kapcsolatfüggő vagy, a leg-
abszurdabb helyzetekbe képes vagy belemenni, 
csakhogy ne legyél egyedül. Szenvedélyességed 
magával ragadó, egyetlen hibát róhatnak fel: 
szinte megfojtod szereteteddel. 

Boldogasszony papucsa 
Jelszavad: a szabályok azért vannak, hogy 

megszegjük őket! És te ezt maradéktalanul be is 
tartod, hiszen lételemed a szabadság. Kiismerhe-
tetlen vagy, mindig más és más dolgok hoznak 
lázba. A sosem unalmas életedet egyetlen egy 
dolog zavarhatja meg: annyira szétszórt vagy, 
hogy az már szinte veszélyes. 

A szerelemben: Életed ezen területén is sze-
reted a változatosságot, ezért gyakran esel sze-
relembe. Csak az  tud hosszú távon megtartani, 
aki minden napra tartogat számodra valamilyen 
meglepetést. Félsz az elköteleződéstől, és köny-
nyen elcsábulsz. 

Búzavirág 
Kiegyensúlyozott és megfontolt vagy. Csak 

a biztonságos, jól ismert helyzetekben érzed 
jól magad. Általában te vagy a társaság moz-
gatórugója, mindent imádsz megszervezni és 
megtervezni, emiatt barátaid néha úgy érzik, 
hogy uralkodsz rajtuk. Ha a hozzád közel ál-
lóknak őszintén kellene beszélniük rólad, azt is 
elmondanák, hogy lehetnél kicsit rugalmasabb 
és lazább is, mert a szőrszálhasogatásod néha 
az agyukra megy. 

A szerelemben: Nehéz meghódítani, mert 
nagyon magasra teszed a mércét. Ha viszont 
megtalálod az igazit, akkor minden fi gyelmedet 
neki szenteled, és rá sem nézel másra. 

Nőszirom
Rengeteg ember vesz körül, hiszen mindenki-

hez van egy kedves szavad, és nagyon segítőkész 
vagy. Viszont ha valaki megbánt téged, azt többé 
nem fogadod vissza kegyeidbe. Mindenben ké-
pes vagy meglátni a jót, rugalmasságod miatt 
minden körülmények között helyt tudsz állni. 
Egyetlen hibád, hogy nem ismered a mértékle-
tességet, folyton túlzásokba esel. 

A szerelemben: Mivel nagyon intelligens 
és humoros vagy, szimpátiádtól is ezt várod el. 
Életed értelmét a fl örtölésben látod, ezért ritkán 
kötöd le magad. 

Pipacs 
Benned egy boszorkány veszett el: különös 

érzéked van a jövő iránt, és mások helyzetét is 
könnyen átérzed. Álmodozó és szétszórt alkat 
vagy. Általában tíz centivel a föld felett jársz, 
és senki és semmi nem ránthat vissza a szürke 
hétköznapokba. 

A szerelemben: Érzéki kisugárzásodnak keve-
sen tudnak ellenállni, te viszont a szélhámosokat 
vonzod, ezért gyakran összetörik a szíved. De 
téged semmi nem akadályoz meg benne, hogy 
megtaláld romantikus hercegedet/hercegnődet. 

Orchidea 

Életed mozgatórugója a harmóniára való 
törekvés. Kerülsz minden konfl iktust, az okos 
enged, szamár szenved elvet vallod. Legna-
gyobb erénynek a becsületességet tartod, ha 
valaki átvág, az soha többet nem áll meg előtted. 
Szemed előtt folyton nagyszabású terveid le-
begnek, melyek megvalósításában elszántságod 
és kitartásod segít téged. 

A szerelemben: Nem vágysz kalandokra, 
álmod a békés és nyugodt kapcsolat. Magadhoz 
hasonló, kiegyensúlyozott és megfontolt sze-
mélyt választasz társadul. 

Margaréta 
Úgy érzed, hogy mindenki téged bánt, vagy 

legalábbis kritizálni akar. Zárkózott vagy, kevés 
embert engedsz közel magadhoz, viszont azok 
mindenben számíthatnak rád. Óvatos vagy, 
gyanakvással szemlélsz minden olyan helyzetet, 
amelyben nem vagy jártas. 

A szerelemben: A lelki társadat keresed. 
Olyan megbízható párra vágysz, aki megvéd a 
világban rád leselkedő veszélyektől. 

Rózsa 
Tüzes és szenvedélyes vagy, az életben 

mindenhez lelkesedéssel és nagy odaadással 
viszonyulsz. Szereted a kihívásokat, az unalmas 
és otthonülős életet viszont nem neked találták 
ki. Fontos számodra a családod, akik mindig és 
mindenben számíthatnak rád. Akaratos és ma-
kacs természeteddel azonban hamar magadra 
maradhatsz. 

A szerelemben: Szeretsz egyszerre több 
vasat is a tűzbe tartani. Jelszavad az egyszer 
élünk, ezért nem zavar, ha nem lesz sírig tartó 
egy kapcsolatod, és az sem érdekel, kinek töröd 
össze a szívét.

Virághoroszkóp

Hányadikán 
születtél? Megmutatja, 

milyen virág vagy. 
Virághoroszkópunkból 
megtudhatod, melyek a 
legjobb és legrosszabb 

tulajdonságaid. Kiderül az 
is, hogy ki lenne számodra 

a tökéletes! Születési napod 
alapján tudhatod meg, 

hogy melyik virág vagy te. 
Virágod pedig nemcsak 
téged, hanem szerelmi 

életedet is jellemzi. Nézd 
meg a dátumokat, és keresd 

ki  a virág nevét!

Napraforgó: ha a hónap 1., 10., 19., 28. napján születtél. 
Bazsarózsa: ha a hónap 2., 11., 20., 29. napján születettél.

Boldogasszony papucsa: ha a hónap 3., 12., 21., 30. napján születtél.
Búzavirág: ha a hónap 4., 13., 22., 31. napján születtél.

Nőszirom: ha a hónap 5., 14., 23. napján születtél.
Pipacs: ha a hónap 6., 15., 24. napján születtél.

Orchidea: ha a hónap 7., 16., 25. napján születtél.
Margaréta: ha a hónap 8., 17., 26. napján születtél.

Rózsa: ha a hónap 9., 18., 27. napján születtél.

hogy az már szinte veszélyes. 
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Sakkozók

Egy izgalmas sakkparti közben Pali ide-
gesen felkiált:

– Mondd, Sanyi, te az idegeimmel ját-
szol?

– Nem! – feleli halálos nyugalommal 
Sanyi. – A sakkfi gurákkal!

Szabály a festőknek

– Mondd – fordul Petihez hosszú gon-
dolkodás után Jóska –, miért kereteznek be 
minden festményt?

– Ki tudja?! Talán azért, hogy a festők 
tudják, meddig festhetnek.

Baleset

– Képzelje, doktor úr, milyen ostoba 
baleset történt velem! – újságolja a páciens. 
– Éppen levelet írtam, amikor véletlenül 
lenyeltem a tollamat. Mit tegyek?

– Használjon ceruzát!

A kis stréber

Az osztályfőnök nagyon elégedett Pis-
tike fejlődésével, ezért megdicséri, majd 
megkérdezi:

– Mondd csak, kisfi am, hány órát tanulsz 
naponta.

– Huszonötöt!
– Az lehetetlen, hiszen egy nap csak hu-

szonnégy órából áll!
– Azért kelek fel reggel egy órával 

előbb.

Mégis barátok

Posztol az őrszem egy vadnyugati erő-
dítmény tetején. Egyszer csak lekiált.

– Kapitány ú! Jönnek az indiánok!
– Barátok vagy ellenségek?
– Azt hiszem, barátok, mert együtt jön-

nek.

Óriási szélhámosság

– Óriási szélhámosság! Kilencven ál-
dozat! – ordítja a rikkancs New York egyik 
utcasarkán. Egy férfi  megveszi az újságot, 
átlapozza, és visszamegy a fi úhoz.

– Mit ordítozol itt? Ebben az újságban 
szó sincs ilyesmiről!

Erre a rikkancs:
– Óriási szélhámosság! Kilencvenegy 

áldozat!

Nem volt könnyű

– Pincér! Hozzon nekem azt, amit a szem-
üveges úr eszik.

A pincér pár perc múlva meglehetősen 
megtépázott külsővel ér a megrendelőhöz.

– Elnézést, hogy megvárakoztattam, de 
alig sikerült tőle elvennem...

Szegény Foxi

Laci nagyon szomorú, mert elveszett a 
kutyája. A barátja vigasztalgatja, majd ezt 
javasolja neki:

– Adj föl hirdetést az újságban!
Laci legyint:
– Hiába. Foxi nem tud olvasni...

Kovács, az ejtőernyős

Kovács ejtőernyős szeretne lenni. Rend-
szeresen jár a tanfolyamra. Elérkezik az első 
ugrás napja:

– Ahogy kiugrott, számoljon háromig, 
és utána húzza meg ezt a zsinórt – ma-
gyarázza neki a technikát az oktató. – Egy 
mezőn fog majd földet érni, ahol talál egy 
motorkerékpárt. Azzal aztán visszajöhet a 
repülőtérre.

Kováccsal felszáll a gép, ugrik, számol 
háromig, de az ernyő nem nyílik ki.

– A mindenit! – morog Kovács. – Ami-
lyen peches vagyok, a motor sem lesz ott 
a helyén...

Matekórán

Matekórán Orsika a következő feladatot 
kapja:

– Ha a zsebedben van kilenc szilva, és 
abból hetet megeszel, mi marad?

– Két szilva és hét mag.

Jó ébresztő

– Vennem kell egy ébresztőórát, mert 
soha nem ébredek fel idejében, és elkések 
az iskolából – sóhajtozik Peti.

– Látod, Peti – mondja Miki. – Nekem 
nincs ilyen gondom. Van egy öt hónapos 
öcsém, aki minden reggel felkelt a sírásával. 
Peti gondolkozik egy ideig, majd megkér-
dezi:

– Jó, jó, de hogyan állítod be?
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– Hiába. Foxi nem tud olvasni... – Jó, jó, de hogyan állítod be?

– Milyen nyuszikát kérsz húsvétra?
– Mindegy. A kígyómnak viszem...

– Doktor úr, segítsen! Éjszakánként, ha senki sem lát, 
Mikulás-ruhába öltözöm...!
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Nem csoda

Karcsi és Feri nagyon meredek utcán 
haladnak felfelé.

– Megállt az órám! – jelenti be Karcsi.
– El is hiszem! Ezen az őrült kapaszkodón 

egy traktor is elakadna!

Nahát!

– Szegény Bandi! Húsz kilót fogyott a 
vakbéloperáció után.

– Nahát! Sosem hittem volna, hogy a 
vakbél ilyen nehéz!

Vendéglőben

– Pincér! Az ujja beleér a levesbe! – ször-
nyülködik a vendég.

– Nem baj – legyint a pincér. – Már nem 
forró...

Mi az?

– Zöld, cipzáras, két vállon lóg és ugat, 
mi az?

– ?
– Kiskutya a hátizsákban...

Esküvő előtt

A fi atal tolvaj néhány nappal az esküvője 
előtt beállít jövendőbeli apósához, a vén 
betörőhöz:

– Papa, kérdezni akarok valami fontosat!
– Na, ki vele, fi am!
– A menyasszonyi ruhát te lopod vagy 

én?

A hattyú nyaka

– Jenci, tudod, hogy miért olyan hosszú 
a hattyú nyaka?

– Fogalmam sincs.
– Hogy el ne süllyedjen, ha emelkedik a 

vízállás...

Ha szereti őket...

Judit csuromvizes hajjal jön be a nappali-
ba. A papája rászól:

– Szép dolog, kislányom, hogy ennyire 
szereted az aranyhalaidat, de nem muszáj 
minden este puszival búcsúznod tőlük!...

Nehogy!

Az autós elüt a tanya közelében egy szép 
kakast. Nyomban beteszi a csomagtartóba. 
Időközben megjelenik a kakas gazdája, és 
azt mondja:

– Csak nehogy azt mondja, hogy elsőse-
gélyben részesítette, és most még kórházba 
is szállítja!...

Jelző és határozó

A tanár a jelző és a határozó fogalmát 
magyarázza, és ezt példával is illusztrálja:

– Például – szól Pistikéhez – mi vagyok 
én?

– Egy ember – feleli Pistike.
– Rendben van, de milyen ember?
– Egy kicsi ember.
– És milyen kicsi ember?
Pisti gondolkozik egy darabig, utána 

rávágja:
– Egy csúnya kicsi ember...

Felfedezte

A városi kislány kirándulni megy a szü-
leivel az erdőbe. Futkározás közben egy fa 
tövében három tejesdobozt pillant meg.

– Anyu, anyu! – szalad lelkendezve az 
édesanyjához. – Képzeld, megtaláltam a 
tehén fészkét!

Focimeccsen
Pali elviszi a húgát egy focimérkőzésre. 

A kislány egy ideig fi gyelmesen nézi a játék 
menetét, majd így fordul Palihoz:

– Buta játék.
– Miért?
– Mert ennyi ember egy labda után 

futkos. Miért nem vesznek annyit, ahányan 
vannak?

Jean-vicc

Jean és a gazdája azt tapasztalják az ut-
cára lépve, hogy esik az eső.

– Jean, nézze már meg, ott van a kandal-
ló mellett az esernyő? – szól az úr.

Jean visszamegy a házba, majd újra az 
utcára érve, így szól.

– Igen, uram, ott van...

Idomítás

Jancsi fáradhatatlanul idomította a ku-
tyáját. Többek között arra is megtanította, 
hogy mindent, amit kér, a kutya odavigye. 
Egy nap Jancsi édesanyja kalácsot sütött. 
Boltba indult, s így szólt a fi ához:

– Hozzá ne nyúlj a kalácshoz!
Amikor hazaért, megkérdezte:
– Kisfi am, nem bántottad a kalácsot?
– Szó sincs róla – válaszolt Jancsi. – A 

kutyám hozta ide...én? – Egy csúnya kicsi ember...– Egy csúnya kicsi ember... kutyám hozta ide...

Húsvéti festőiskola Mire jó a papa kopasz feje
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A leghosszabb emberi nyelv 9,4 cm 
hosszú, tulajdonosa Stephen Taylor.

A legalacsonyabb férfi  57 cm magas 
és Gül Mohammednek hívják.

A legnehezebb citrom 5,26 kg, 2003. 
január 8-án szüretelték.

A legrégibb jégbe zárt test 5300 
éves, 1991-ben fedezte fel az Alpokban 
két turista és az Ötzi nevet kapta.

David Huxley 1 perc 27 másodperc 
alatt húzott el 91 méterre egy 187 tonnás 
repülőt.

Kim Goodman 11 mm-re tudja kidül-
leszteni a szemeit.

A legnagyobb felfújható szobor 35 
m magas, Kockafej a neve.

A mozgófi lmhez használt legnagyobb 
képkockaméret 5×7 cm.

A legkisebb motorkerékpár 1,1 kg-os, 
65 mm magas, 2 km/h-val megy.

A leggyorsabb (mászó) rovar 5,4 
km/h-val halad.

A leghosszabb egyes teniszmaraton 25 
óra 25 percig tartott.

A leggyorsabb férfi  2003. augusztus 23-
án egy 20 km-es utcai gyalogláson 1:17:21 
alatt ment végig, Jeff erson Pérez a neve 
(vigyázat: gyaloglás, nem futás)!

A legkisebb bolygó a Plútó, melyet 
1930. március 13-án Clyde William fe-
dezett fel.

A leghosszabb nappalú bolygó a Vénusz, 
mely 243,16 földi nap alatt fordul meg a 
saját tengelye körül.

A legrégibb vulkáni kőzet a Földön kb. 
3,825 milliárd éves.

A legnagyobb szárazföldön belüli 
sziget Ilha de Marajó, melynek területe 
48 000 négyzetkilométer.

A legrégibb borostyánba zárt pók 125–
135 millió éves lehet.

Fészket építő legnagyobb emlős a go-
rilla, melynek fészke 1 m átmérőjű. Az állat 
Afrikában él.

A tüzes torkú kolibri udvarlása során 
másodpercenként 200 szárnycsapást 
végez.

A legélesebb látás a sólyomé, akár 8 km 
távolságról is meglát egy galambot.

A legkisebb szalamandra a farkát is be-
leszámítva, 2,54 cm hosszúra nő meg.

1999. május 18-án a japán Joicsiro 
Kavamura egy 2,45 m kerületű, 8 kg-os 
darázsfészket talált.

A legnagyobb kutya magassága 105,4 
cm, hossza 231,4 cm.

Kalitkában tartott leghosszabb életű 
papagáj 35 évet élt, haláláig 800 szót 
tanult meg.

A legveszélyesebb csípésű növény 
az akár 3 m magasra is megnövő új-
zélandi csalánfa. Csípése kutyákat és 
lovakat is képes elpusztítani.

1995 áprilisában egy sivatagban Mark 
Salak és Jeff  Brown (USA) egy 19,2 m magas 
óriás orgonakaktuszt talált.

A legkisebb népességű ország a Vati-
kán, melynek lakossága 2003-ban 911 fő 
volt.

A leghosszabb kerékpáros híd 237,6 
méter hosszú.

A világ leggyorsabb gőzmozdonyának 
maximális sebessége 201 km/h volt.

A világ legnagyobb bevásárló- és 
szórakoztatóközpontjának parkolójában 
20 000, egy vele szomszédos területen 
pedig további 10 000 autó fér el.

A Michelin cégnek a világ legna-
gyobb dömpereihez gyártott gumiab-
roncsa álló helyzetben 4 m magas, súlya 
meghaladja a 4 tonnát.

A legrégebbi feltárt görög hajó Kr. e. 
4. század elején épült, és 80 évvel később 
süllyedt el.

2004 áprilisáig Elvis Presleynek össze-
sen 135 dala vezette a brit slágerlistát.

A legdrágább kapus (2001-es adat) 
az olasz Gianluigi Buff on volt. 32,6 mil-
lió fontért (46,8 millió dollár) igazolt át 
a Juventusba.

Rekordok

A fesztiválra szabad témájú versekkel 
és lírai szövegekkel lehet pályázni. A 
munkákat négy példányban kell elküldeni 
2008. április 15-éig a következő címre: 

Nevenov festival dece pesnika

Poštanski fah 17.

21467 Savino Selo

A más anyanyelvű részvevők anyanyel-
ven írt pályamunkáihoz mellékelni kell a 
szerb fordítást.

A Gyermekköltők Savino Selo-i (Torzsa) Fesztiváljának szervezőbizottsága 
és az újvidéki Neven gyermeklap meghirdeti a 
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