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Szeretnél magadnak egy olyan házat, ahol mindig besüt a nap a szobád abla-
kán? Esetleg csak akkor süt be, ha akarod, amikor meg éppen nem akarod, 

akkor az ablakod árnyékban van? Mivel a nap onnan süt, ahonnan süt, annak 
pályáját nem tudod megváltoztatni, két lehetőséged marad: vagy két szobád 
lesz, az egyik a ház egyik oldalán, a másik a másikon, és mindig az éppen megfe-
lelőt használod, vagy a következő házad ilyenre építed. A képen látható, könnyű 
szerkezetű lakóház ugyanis egy fordítókorongra épült, villanymotor és progra-
mozható automatika fordítja mindig olyan irányba, ami a gazdinak megfelel.  
A körterasz pedig biztosíték arra, ahogy az ajtó nem lesz megközelíthetetlen...

A jövő heti  Jó Pajtás 
címoldala  és posztere
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A hét fotója

19. Szép Szó Tábor, Kishegyes, 
2008. augusztus 10–16.

A Vajdasági Magyar Versmondók Egyesülete a kishegyesi Kátai-
tanyán szervezi meg nyári tehetséggondozó műhelyét. Idén 

is 8 és 25 év közötti versmondók jelentkezését várják. A hagyo-
mányokhoz hűen „fő munkaidőben” három korcsoportra bontva 
tartanak foglalkozásokat az oktatók: Tóth Erzsébet előadómű-
vész (Budapest), valamint Hajós Zsuzsa (Dombóvár–Budapest) 
és Lódi Andrea (Bácsfeketehegy) drámapedagógusok. Emellett 
délelőttönként beszédtechnikai foglalkozások folynak Pál Ágnes 
logopédus-gyógypedagógus vezetésével, délutánonként egyéni 
felkészítés is lesz, esténként pedig közös kikapcsolódási program 
várja a táborlakókat. A műhely vezetője Szatmári Melitta. 

A részvételi díj: 60 eurónak megfelelő dinár ellenértéke.
Jelentkezési határidő: 2008. július 15.

Érdeklődni és jelentkezni
Barta Júliánál lehet a 024/738-003-as telefonszámon,

hétköznapokon az esti órákban, vagy e-mailen a
vmve.versmondo@gmail.com címen.

A tartalomból

– Négy oldal Gyöngyhalász
– Hat oldal Rügyfakadás
– Két oldal Komputer
– Négy oldal Vicckupac
– Két oldal Divat
– Két oldal Állatkirakat
– Négy oldal Sztárvilág
– Két oldal Nyári szerelmi horoszkóp

Ezenkívül mese, rejtvények, képzőművészet, történelem 
és még sok érdekes és tartalmas olvasnivaló.

A Jó Pajtás 22–23-as száma már kedden, június 10-én az 
olvasókhoz kerül. Ára 100 dinár.

A jövő héten jelenik 
meg a Jó Pajtás év végi  

kettős száma

FELHÍVÁS

Június 5.

 Környezetvédelmi 
világnap
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Valóban ünnep volt Óbecsén május 24-én. 
Benépesült az Alsóváros környéke, ugyan-
is ezen a napon tartották meg az énekes 

népi játék és néptáncvetélkedőt.  A rendezvény-
re a Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör szépen föl-
újított színháztermében került sor. 

A szervező az idén is, immár tizenkettedik 
alkalommal a Vajdasági Magyar Pedagógusok 
Egyesülete és az óbecsei Petőfi Sándor Magyar 
Kultúrkör volt. A főszervező, ennek a verseny-
nek a megálmodója, a temerini Szabó Gabriella 
néptáncoktató volt. Ez volt eddig a legtömege-
sebb rendezvény, mivel 52 műsorszámot (1200 
résztvevő) nézett végig és értékelt a zsűri: Bodor 
Anikó, népzenekutató, Zenta; Lukács László, nép-
táncpedagógus, az Örökség Gyermek Népművé-
szeti Egyesület művészeti bizottságának tagja; 
Lukácsné Haránt Eszter, néptáncpedagógus, 
mindeketten a Népművészet Ifjú Mesterei és az 
Állami Népi Együttes táncosai voltak. Létszám-
ban és minőségben is nőtt a vetélkedő, a zsüri 
véleménye szerint több csoport is méltán meg-
állná a helyét több magyarországi rendezvényen 
is. Egész Vajdaságból érkeztek gyerekek. 

 A szervezők nagy örömére egyre több csoport 
jelent meg a szórványból is, ami azért különösen 
örvendetes, mert így talán könnyebben tudnak 
kapcsolatokat építeni, és tapasztalatot gyűjteni 
a többi csoporttól és vezetőiktől. Az óbecseieken 
kívül versenyeztek:  a kúlaiak, a törökbecseiek, a 
péterréveiek, a bácsfeketehegyiek, a gunarasiak, a 
martonosiak, a zentaiak, a csókaiak, a temeriniek, 
a csanatavériek, az adaiak, a kispiaciak, a moho-
liak, a topolyaiak, a hajdújárásiak, a horgosiak, a 
magyarkanizsaiak, a szenttamásiak, a szabadka-
iak, a titeliek, a satrincaiak, a nyékinceiek, a mit-
rovicaiak, a székelykeveiek, a bácsgyulafalviak, a 
kishegyesiek  és a  torontálvásárhelyiek. 

Külön köszönet illeti elsősorban a résztve-
vőket és csoportvezetőiket, akik hajlandóak 
többévi kitartó munkát, időt feláldozni e nemes 

cél, hagyományaink megőrzése céljából.  A ren-
dezvény anyagi támogatást is kapott: Szülőföld 
Alap – Budapest; Szekeres László Alapítvány 
– Szabadka; TVT – Oktatási és Művelődési titkár-
ság, TVT – Kisebbségi Titkárság, Hofy-cuki, Teme-
rin; Dániel-Print, Újvidék; Transforma ügynökség, 
Temerin, 

A 2008-as  esztendő dijazott csoportjai 
Népi játék
Arany oklevél: Kolompér gyermekcsoport, Jókai 

Mór Magyar Művelődési Egyesület, Törökbecse,  
Hévízgyörki játékok, csoportvezető-koreográfus: 
Cseszák Balázs és Korcsik Anikó

Ezüst oklevél:  Szederice táncegyüttes,  Samu 
Mihály iskola, Óbecse,  Pest megyei játékok,  fel-
készítő pedagógusok: Kisimre Szerda Anna, Vaj-
da Edit és Bartusz Valéria

Alsós néptánccsoportok
Arany oklevél:  Kabóca csoport, dr. Kiss Imre 

MK, Péterréve, Ez a kicsi mulatság, tartana még 
a világ, Rábaközi táncok, felkészítő koreográfus 
Lukács Imre, csoportvezetők: Csasznyi Magdolna 
és Kiss Márta

Ezüst oklevél: Iglice néptánccsoport, Vadvirág 
HK, Ada, Somogyi játékok és táncok, kor. Lukács 
Imre, csop. vez.  Varga Imola, Sterbik Sarolta 

Bronz oklevél:  Cickom táncegyüttes, Kodály 
Zoltán MMK, Topolya, Somogyi ugrós táncok, 
csoportvezető-koreográfus: Szügyi Judit

Bronz oklevél: Bogárkák néptánccsoport,  Tisza 
mente Közművelődési és Népművészeti Egyesü-
let, Péterréve, művészeti vezető: Kódé Károly, Aki 
nem hiszi, járjon utána! (sárközi táncok), csoport-
vezetők: Tarján Timea és Ferencz Katalin, kísérő 
zenekar: Csalóka zenekar

Felsős néptánc
Arany oklevél: Tátika te. Topolya, Kodály Zoltán 

MMK, Szatmári táncok, kor., csop. vez. : Rind Mel-
itta és Győri Attila

Ezüst oklevél: Kankalin néptánccsoport, Népkör 
ME, Kúla, Bodrogközi mulatság, kor. Lukács Imre, 
mv.Hugyik Karolina 

Bronz oklevél:  Kőris táncegyüttes, Hajdújárás,  
Zavaros a Tisza vize, ajaki táncok, kor. Pálfi Nor-
bert, kísért a Juhász zenekar 

Bronz oklevél:  Pitypang te., Zenta, Thurzó Lajos 
MKK, Zenta, Bonchidai román táncok, Murár és 
Losonci, koreográfus: Gazsó Tibor és Varga Viola, 
műv. vezető: Baji Endre, kísért a Véka zenekar 

Vegyes néptánc
Arany oklevél:  Csillagfürt, Tisza Néptáncegye-

sület, Magyarkanizsa, Gyimesi táncok, koreográ-
fia: Tóth Gábor és Tóth Katalin, m. v. Tóth Ágnes

Ezüst oklevél: Ficánka Gyermektánccsoport, 
Bartók Béla Közművelődési Egyesület, Horgos, 
Szécsi Viktória: Luca, Luca… – táncok Bodrog-
közből, m. v. Szécsi Viktória, zenekar: Juhász ze-
nekar

Ezüst oklevél:  Topogós te., Népkör MMK,  Sza-
badka, Spisák Krisztina–Teremi László: Pulyabál 
– Tyukodi táncok, m. v. Brezovszki Tamara, csop. 
vez.: Brezovszki Tamara és Lackó Bálint, zenekar: 
Juhász zenekar

Bronz oklevél: Kiscimbora, Óbecse, Petőfi Sán-
dor MKK, Ide nézz a figurára – Küküllő menti tán-
cok, csoportvezető-koreográfus:  Cseszák Balázs 
és Korcsik Anikó, kísért: Csonka Ferenc és a Csa-
lóka zenekar

Szólótánc 
Arany oklevél:  Németh Antal, Zenta, Thurzó La-

jos MKK,  Kalotaszegi legényes, műv. vezető: Baji 
Endre, zenekar: Véka

Ezüst oklevél:  Cseszák Zsombor, Petőfi Sándor 
Magyar Kultúrkör, Óbecse, Kalotaszegi legényes, 
felkészítő: Cseszák Balázs, kísért: Csonka Ferenc 
és a Csalóka

Bronz oklevél:  Tóth Konrád, Bartók Béla KE, 
Horgos,  Lőrincrévi pontozó, m. v. Szécsi Viktória, 
zenekar: Juhász zenekar

Népszokások 
Arany oklevél: Garagulya te., Kishegyes, Petőfi 

Sándor ME, Köszönöm anyám, hogy fölneveltél 
– bagi lakodalmas,  felkészítők és koreográfusok: 
Patyerek Orsolya és Utasi Péter, zene: Csonka Feri 
és zenekara

Arany oklevél: kispiaci óvodások,  P. U. Poletarac I. 
E. I.,  Magyarkanizsa, kispiaci tagozat, Gyermekla-
kodalom, koreográfus: Szécsi Viktória, óvónők: Rö-
vid Ilona, Szécsi Viktória, zenekar: Juhász Gábor
A zsűri különdija

Cirok Dávidnak, a topolyai Tátika együttes 
tagjának. 

Gratulálunk minden tánccsoportnak és cso-
portvezetőnek, aki részt vett ezen a megméret-
tetésen.

Természetesen jövőre újra itt találkoznak a 
népi játékokat, néptáncot kedvelők. Ricz Róbert, 
az óbecsei Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör elnö-
ke szeretettel várja nemcsak az iskolásokat, ha-
nem az óvodásokat is: 

– Néphagyományainkat, néptáncunkat és 
énekünket öregapáinktól örököltük, és gyerme-
keinknek át kell adnunk. Ezért kell ápolnunk, 
őriznünk. S legyen ez a megmérettetés ezentúl 
is a gyerekeink ünnepe!

Koncz Erzsébet

12. Kőketánc

A néptánc ünnepén

Szederice IglicePitypang

Kőris
Kiscimbora

Cickom

Szabó Gabriella és Ricz Róbert
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Az első civil számítógépet, az Eniacot, 
az ötvenes években alkották meg, 
s akkora volt, hogy egy egész szo-

bát elfoglalt. Szinte hihetetlen, hogy a mai 
modern számítógépek ilyen ősmasinától 
származnak. Az évek folyamán nemcsak 
méreteiben változott, egyre okosabb lett, 
egyre több területen használták fel, s lassan 
a mindennapi életünkbe is beszivárgott, 
hogy megkönnyítse munkánkat vagy ki-
töltse üres óráinkat. Ma már sokunknak van 
otthon számítógépe, mely elsősorban a já-
tékok és az internet miatt oly népszerű. Ez 
azonban magával vonta azt is, hogy egyre 
több időt töltünk a gép előtt ülve, s észre-
vétlenül elrepül sok-sok óra, ahelyett, hogy 
például megírnánk a leckét, a barátainkkal 
lennénk, vagy kimennénk egy kicsit a friss 
levegőre. Persze a számítógépeknek sok 
előnyük is van, elsősorban talán az internet-
nek, mely akár még a tanulásban is segíthet. 
Hogy hogyan vélekednek erről a gyerekek, 
azt a csantavéri Hunyadi János iskola ötö-
dikes tanulói mesélik el nektek, Gombis Dé-
nes, Bujákovity Levente, Kobetits Dénes, 
Víg Krisztina, Bakos Rebeka, Bakos Réka 
és Bojtos Barbara.

– Én inkább számítógépezem, mint hogy 
valami mást játsszam, de csak akkor, ha a 
lecke után marad rá időm. Főleg a stratégiai 
játékokat szeretem, internetezni nem szok-
tam. Ha nem lenne számítógép, biztosan ta-
lálnék helyette más szórakozást. Azt hiszem, 
nagyon elvonja a gyerekeket más elfoglalt-
ságoktól, de megvannak a maga előnyei is, 
főleg a felnőttek munkáját könnyíti meg 
– mondja Gombis Dénes.

Ha játékról van szó, Levente is inkább a 
számítógépet választja, s ha ideje engedi, 
naponta három-négy órát is a gép előtt tölt, 
a leckét pedig iskolába indulás előtt csinálja 
meg.

– Nekem az internet sokat segít a tanu-
lásban, ez mindenképpen előnye a számí-
tógépeknek, és még könyveket is le lehet 
tölteni, másrészt viszont rengeteg időt vesz 
el, főleg ha játékokról van szó. A szüleim 
rám is szólnak, amikor már teljesen vörö-
sek a szemeim, hogy hagyjam végre abba, 
s egy játékot le is töröltettek velem a gépről, 
mert túl brutálisnak vélték. Fontos mértéket 
tartani, csak nem mindig könnyű – mondja 
Levente.

– Nem a számítógép tölti ki minden 
szabad percemet, például pecázni is eljá-
rogatok, de szívesen vagyok a gép előtt is 
– mondja Kobetits Dénes. – Sokszor nézek 
meg rajta valamilyen filmet, de legtöbbször 
én is játszani szoktam valamilyen stratégiai 
vagy lövöldözős játékot. Szerintem meg le-
het különböztetni a valóságot a játéktól, s 
a játékban látott agressziónak nem kellene 

kihatnia a gyerekek életére. Naponta három 
órát biztosan a gép előtt töltök, azután jön 
a leckeírás. Ha valamit nem értek, vagy töb-
bet szeretnék róla tudni, akkor az interneten 
szoktam utánanézni, bár nem mindig talá-
lom meg, amit keresek. Szerintem a számí-
tógépek minden területen hasznosak.

Krisztinát már kevésbé varázsolja el a 
számítógépes világ, elsősorban használati 
tárgyként tekint rá, s a zenehallgatás mel-
lett rajzolásra és internetezésre használja a 
gépét, ahonnan főleg képeket szokott letöl-
teni néha pedig a cseten keresztül beszél-
get az ismerősökkel, az interneten kialakuló 
szerelem tartósságában viszont nem hisz.

– Szerintem inkább hátrány a számító-
gép, mert nagyon sok időt elvesz. Azelőtt jól 
megvoltak az emberek nélkülük, most meg 
egyre többet ülnek a gép előtt. Elég magá-
nyos elfoglaltság a számítógépezés, mert 
legtöbbször nincs szükség hozzá másokra. 
Nekem biztosan nem hiányozna, ha egyszer 
csak eltűnne az életemből.

– Hasznos dolog a számítógép, nekem 
legalábbis sokat tud segíteni a tanulásban, 
és játszani is szoktam rajta, de egyesek szin-
te függővé válnak, és nem tudják otthagy-
ni a gépet – mondja Rebeka. – Néha én is 
csak akkor tudom befejezni, ha már fájnak 
a szemeim. Azért persze nem az első helyet 
foglalja el az életemben, sokat vagyok kint 
a levegőn, vagy hegedülök, az internetről 
pedig kottákat szoktam letölteni. Ha egyik 
napról a másikra nem lenne számítógép, 
nekem nem hiányozna, de sok helyen pó-
tolhatatlan a munkában.

Réka több időt tölt a számítógép előtt, 
mint kint a szabadban, és főként az interne-
tet böngészi. 

– Mindegy, hogy a gép előtt ülök vagy 
mást csinálok, így is, úgy is tartalmasan 
múlhat el az időm, bár a szabadidőmnek 
csak egy részét fordítom rá. Én mindenkép-
pen hasznosnak tartom a számítógépet, bár 
tény, hogy sok dologtól megfoszt, például 
a legtöbben előbb kapcsolják be a gépet, 
mint hogy elolvassanak egy könyvet.

– Úgy vélem az internetről letölthető 
könyveket sokan olvassák. Ha pedig beszá-
molót kell írni, sok adatot onnan szedünk, s 
azt is mind el kell olvasni – szól hozzá Gom-
bis Dénes.

Barbara ritkán számítógépezik, szíveseb-
ben sportol, táncra jár, a kutyáival foglal-
kozik. Változó, hogy mennyi időt tölt a gép 
előtt, van amikor napokig be sem kapcsolja, 
máskor néhány órát is rá tud szánni.

– Biztosan meg tudnék lenni számítógép 
nélkül is, bár az internetet hasznosnak tar-
tom, a nyelvtanulásban sokat tud segíteni, 
és képeket is le szoktam tölteni, de például 
még soha nem próbáltam csetelni, és nem 
is vonz különösebben. Ha szórakozásról van 
szó, mást részesítek előnyben, bár van né-
hány játék, amit szeretek játszani. A számí-
tógépnek megvannak a maga előnyei, főleg 
a felnőttek munkájában segít sokat, de a 
gyerekek életében túlságosan jelen van. 
Nem baj, ha valaki számítógépezik, ha nem 
felejti el, hogy más is létezik azon kívül.

Sztojánovity Lívia
Fotó: Csetvei Vízi Karolina

A bennünket körülvevő kibervilág
Mennyire uralja napjainkat a számítógép?

Krisztina, Barbara, Dénes, Kobetits Dénes, Réka, Rebeka és Levente
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A szimbolizmus a 19. század máso-
dik felének irodalmi és művészeti 
irányzata. Alapelvei az irodalomban 

fejlődtek ki – Baudelaire, Verlaine, Mallar-
mé költészetében –, de a festészetben is 
sok követője volt. A szimbolizmus szerint 
a művésznek a képen lévő dolgok mögött 
meghúzódó igazságot, valóságot kell érzé-
keltetnie. A szimbolista festmény eszmei, 
jelképes, érzéki és dekoratív egyszerre. Mű-
velői vonzódtak az idealista, a misztikus és 
a fantasztikus, irreális témákhoz. Az álom 
és a halál tartományát vizsgálták. A kortárs 
francia festők közül ide tartozik Redon, Pi-
erre Puvis de Chavannes, Moreau, a kora 
expresszionista Munch, Ensor, a szobrá-
szok közül pedig Auguste Rodin. A magyar 
művészek közül Kacziány Ödön tartozik 
közéjük, de szimbolistának minősíthetők 
Csontváry Kosztka Tivadar és Gulácsy La-
jos egyes alkotásai is.

A szecesszió a 19. század második 
felében indult és a 20. század 20-as éveiig 
virágzott. A latin kifejezést először a né-
metek használták, jelentése: kivonulás. A 
szecesszió olyan forradalmasító szándékú, 
a művészetet megfiatalító irányzat, mely 
a modern élet lendületét híven kifejező 
formákat teremtett. Európa-szerte hatal-
mas feltűnést keltett a kavargó, fodrozódó 
vonalak felbukkanása a festők, tervezők, 
építészek munkáiban. Általános jellemző-
je a különleges, bizarr, nem mindennapi 
témákhoz való vonzódás. Előtérbe léptek 
a játékos kontúrvonalak, megnyúlt, légies 
figurák, geometrikus vagy növényi díszít-
mények, a természetben ritkán található 

Képzőművészeti barangolás
A szimbolizmus és a szecesszió

színek. Képviselői: Egon Schiele, Gustav 
Klimt, Tiffany.

Felvirágzott az iparművészet. Az alkotók 
meggyőződése volt, hogy a művészet és a 
formatervezés elválaszthatatlanok egymás-
tól, és azt vallották, hogy minden hétköz-
napi tárgynak a művész keze nyomát kell 
magán viselnie. A szecesszió nagy hatással 

volt a magyar iparművészetre. Ezt mutatják 
a Zsolnay gyár kerámiai, Horti Pál, Kozma 
Lajos és mások által tervezett bútorok, bel-
sőépítészeti munkák csakúgy, mint sok mí-
ves könyv vagy plakát.

(Folytatjuk)
Tábortűz

Csontváry Kosztka Tivadar: Magányos cédrus

Zsolnay-váza

Gustav Klimt: 
Adele Bloch-Bauer 

portréja
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Egymást érik a világnapok, hagyo-
mányt teremtő események, évfor-
dulók, melyek közül bárki választhat 

szívének- és vérmérsékletének megfelelőt. 
A környezetvédelmi világnap azonban min-
denki számára egyaránt fontos lehet.

32 évvel ezelőtt, 1972. június 5-én tar-
tották meg Stockholmban az Ember és bio-
szféra címet viselő ENSZ környezetvédelmi 
világkonferenciát. Az emberi környezettel 
foglalkozó konferencia ezt a napot határo-
zatában nemzetközi környezetvédelmi vi-
lágnappá nyilvánította.

A világnap célja, hogy felébressze az em-
berekben a felelősségtudatot, és rávezesse 
őket arra, hogy mindenkinek magának kell 
tennie valamit természetes, épített, társa-
dalmi és belső környezetünk megóvásáért, 
harmonikusabbá tételéért.

S mit lehet tenni ezért épp ezen a napon? 
Pontosan ugyanazt, amit az év összes többi 
napján. De remek apropót nyújt az első lé-
pés megtételéhez, amiről köztudott, hogy a 
legnehezebb.

Íme néhány tanács a környezetvédelmi 
világnapra:

1. Ne légy a reklámok áldozata!
Fogyasztói döntéseidnél hallgass való-

ságos igényeidre, és ne a reklámok rábe-
szélésére. Részesítsd előnyben a hazai ter-
mékeket, a környező területekről származó 
élelmiszereket. Ezáltal kevesebb szállításra 
lesz szükség, ami által növelni tudod a gaz-
dasági jólétet. 

2. Tájékozódj!
Kísérd figyelemmel a környezetvédelmi 

műsorokat, olvasd el a környezet-, termé-
szetvédelemmel foglalkozó könyveket, fo-
lyóiratokat! 

3. Ismerkedj a civilekkel!
Kapcsolódj be környezetvédő szerve-

zetek munkájába, tanulmányozd állásfog-
lalásaikat, kövesd végig kampányaikat, 

akcióikat. Ismerkedj oktatócsomagjaikkal, 
kiadványaikkal. 

4. Gondold végig, hogy mi mindent 
végzel egy nap leforgása alatt!

Sorold fel a tevékenységeket, és nézd 
meg, milyen hatással vannak azok a kör-
nyezetre. Gondold végig, hogyan tudnál 
változtatni magatartásodon, hogy kevésbé 
károsítsd a környezetet. 

5. Vigyél életet környezetedbe!
Mérd fel a környező virágtartókat, kertet, 

erkélyt, ablakpárkányt, utcát, hogyan tudnál 
állapotán javítani? Ha van felelős fenntartó-
ja, lépj kapcsolatba vele. 

6. Légy próféta saját hazádban-há-
zadban!

Vedd nagyító alá háztartásotok és kör-
nyezeted energiafogyasztását. Találd ki, mi-
ként lehetne az energiával takarékoskodni! 
Vedd rá családodat, iskolatársaidat, hogy 
járjanak el hasonlóképp. 

7. Válaszd a visszaváltható, hosszú 
élettartamú termékeket!

Nagyszüleink életében még nem léteztek 
egyszer használatos, eldobható termékek. 
Akkoriban mindent újra és újra használtak, 
és ez nem okozott gondot. Törekedj te is az 

ehhez hasonló, fenntartható életmód meg-
valósítására, válaszd a visszaválthatót, ne 
vásárolj fölöslegesen csomagolóanyagot, 
eldobható termékeket. Így a piacot is ked-
vezően befolyásolhatod. 

8. A víz élet!
Ha egy napig víz nélkül kellene lenned, 

rájössz, milyen értékes is a víz. Takarékos-
kodjunk vele! Legyenek otthon víztakarékos 
berendezések, javíttassátok meg a csöpögő 
csapokat, zuhanyozz fürdés helyett, szerel-
tessétek át a WC-tartályt olyanra, hogy víz-
takarékos legyen. 

9. Élni csak harmóniában!
Keress olyan tevékenységeket és sza-

kíts is rá időt, amellyel megteremtheted 
belső harmóniádat, hogy önmagaddal és 
társaiddal is békében élhess! Élj rendszeres 
napi, heti és évszakos életritmus szerint, így 
kevésbé ragad magával a mindennapok 
rohanása. Ne feledkezz meg családodról, 
barátaidról sem, oszd meg velük örömödet, 
gondodat! 

10. Tedd kellemessé a mesterséges 
környezetet, amely körülvesz!

Épített környezetünk összképe, minősé-
ge észrevétlenül formálja egyéniségünket, 
hangulatunkat, sőt egészségünket is. Gon-
doskodj róla, hogy az ember alkotta kör-
nyezeted is egyensúlyt, békét sugározzon, 
esztétikus legyen. 

11. Ne legyünk egyformák!
Az ember, a Föld különböző szegletein 

más-más kultúrát hozott létre, amelyek ér-
demesek arra, hogy fennmaradjanak. Segíts 
te is megőrizni a sokszínűséget, légy hű saját 
kultúrádhoz, küzdj az uniformizálódás ellen. 

12. Ép testben ép lélek
Gondoskodj magad és családtagjaid 

egészséges táplálkozásáról, testmozgásáról, 
nyugodt pihenéséről. Oldd a feszültséget, 
és segíts társaidnak, hogy minél kevesebb 
stressz érje őket.

Fedőlapunkhoz

Környezetvédelmi világnap
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A Péter név kősziklát jelent. De mikor Szent István meghalt 
– 1038-ban –, s Orseolo Péter elfoglalta a magyar királyi széket, 

ő meghazudtolta ezt a szép nevet. Belőle nem lett erős kőszikla, se 
a magyar egyház, se a magyar állam biztos támasza.

Utolsó éveit István végigbetegeskedte. Alighanem ízületi gyulla-
dás gyötörte, megújuló lázakkal és lábfájással. Lélekben is megtört. 
De ha ő nem is, Gizella helytállt az ország kormányzásában.  

Pétert Gizella juttatta a trónra. De nem sok hálát kapott érte. Az 
ifjú király még a tanácsaira sem volt kíváncsi. Nem tűrt semmiféle 
gyámkodást, ment a maga feje után. Sőt abba is beleszólt, miért 
herdálja Gizella a maga királyasszonyi vagyonát, adja nyakra-főre a 
gazdag ajándékokat az egyházaknak, apátságoknak. 

Nem úgy akart uralkodni Péter, mint az öreg István király, hanem 
mint egykor a fiatal. Teljes hatalommal. Csakhogy ő nem volt igazi 
Árpádfi a magyar urak szemében. Neki vigyáznia kellett volna, túl 
ne feszítse a húrt. Főleg pedig Gizellával őriznie meg a békességet, 
hiszen az mégiscsak a szent király felesége volt, mindenki másnál 
méltóbb gondviselője István örökségének. 

Addig-addig, hogy Gizellát nemcsak birtokaitól, hanem szabad-
ságától is megfosztotta: várába záratta. Emiatt több püspökkel is 
összetűzött, s kettőt közülük le is tett hivatalából, melybe még Ist-
ván helyezte őket. 

Addig- addig, hogy néhány világi nagyurat is halálra sértett, 
méghozzá a királyi tanács tagjait. Szavukra nem hajlott, tette, ami 
neki tetszett. Vagy amit németjei, olaszai tanácsoltak neki.

Így ment ez három esztendeig. Akkor „titkony tanácsot forralá-
nak az püspekek az magyari urakkal és összeesküvének mindnyájan 
Péter király ellen”. Történt pedig ez 1041-ben.

Az ifjú király látta, hogy nincs mentség. Elmenekült, és meg sem 
állt Bajorországig.

Vászoly fiai még mindig a száműzöttek kenyerét ették, ki Len-
gyel-, ki Oroszországban. Pétert nem az ő híveik űzték el, hanem 
Aba Sámueléi, aki a kabarok vezére és a király udvar ispánja – nádo-
rispán – volt Péter alatt. Úgy látszik, ő maga szervezte meg a Péter-
ellenes palotaforradalmat.

Szent Istvánnak ő is rokona volt. Sőt ugyanolyan rokona, mint 
Péter: egyik lánytestvérének a fia (a krónikák szerint a férje, vagyis a 
király sógora). Nyilván úgy gondolta: neki sincs a  trónhoz kevesebb 
joga.

De az ő pünkösdi királysága is csak három évig tartott. Időköz-
ben épp azok a magyari urak fordultak ellene, akiknek a révén sike-
rült trónra kerülnie.

A birtokaiktól megfosztott nemzetségfők és egyéb magyari urak 
Aba Sámueltől várták el, hogy jóvátegye a régi sérelmeket. Csak-
hogy az jól tudta, hogy ha engedi szétszedni a királyi várispánságok 
és udvarhelyek birtokait, neki nem sok hatalma marad. Szorultságá-
ban, úgy látszik, megígérte némelyik nagyúrnak, hogy kártalanítja, 
de ezt később visszavonta. Ezért is kiáltották ki esküszegőnek. 

Hovatovább csakugyan nem bízott Aba Sámuel senkiben, csu-
pán a maga fegyvereseiben.

Így következett el 1044 véres böjtje. Húsvét előtt a király Csa-
nádra – Ajtony egykori Marosvárába – hívatta az ország urait, azzal, 
hogy tanácskozni akar velük. Mikor begyűltek a tanácskozóházba, 
mintegy ötvenen, rájuk szabadította vitézeit, és megölette őket.

Ezzel betelt a pohár. Mondhatta már Aba, hogy ezek mind össze-
esküvők voltak, akik megérdemelték sorsukat. Húsvét szent ünne-
pén Gellért püspök a székesegyház szószékéről mondta szemébe a 
királynak, hogy öldöklő kardjával megfertőztette a szent böjtöt. S 
mikor látta, hogy ezt a tolmács fél lefordítani, rákiáltott: „Az istent 
féld! A királyt tiszteld, de az atyai szavakat mondd el!”

Aba Sámuel királyságának napjai ekkor már meg voltak számlál-
va. Minden magyar urat nem vágathatott le. Sokan közülük III. Hen-
rikhez, a német császárhoz menekültek, akinél Péter is menedékre 
lelt, de már alig várta, hogy visszatérhessen Magyarországra.

Maga a császár hozta vissza, seregei élén. Aba Sámuelnek nyílt 
csatában kellett megmérkőznie velük Ménfőnél. A véres küzdelem-
ben a császári csapatok győztek. Aba a Tisza felé menekült, de el-
fogták és Péter elé hurcolták. Ő a királyi tanács élén mondta ki rá a 
halált, fejének és minden jószágának elvesztését.

Varga Domokos: A mogyeriktől Mohácsig c. könyve nyomán

A ménfői csata. A bal alsó sarokban: Aba Sámuel halála

Miért nem lett 
Péterből kőszikla?

Péter elűzetése

Ki ült Péter helyébe?
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Június 5. 
Ma Fatime, Valéria, Bonifác, Ferdinánd, 

Reginald napja van.
Reginald
Német eredetű név, a Rajnald név 
egyik alakváltozatából származik. Je-
lentése: aki a tanácsban tevékenyke-
dik. 
1972. június 5. (36 éve történt)
Környezetvédelmi világnap.
Ezen a napon nyílt meg Stockholmban 
Ember és bioszféra címmel az ENSZ 
környezetvédelmi világkonferenciája. 
Az emberi környezettel foglalkozó ta-
nácskozás ezt a napot határozatában 
nemzetközi környezetvédelmi nappá 
nyilvánította.
1783 (225 éve történt)
Joseph és Jacques Montgolfier be-
mutatták hőlégballonjukat, amelynek 
emelkedése elérte a 1500 lábat.
1898 (110 éve történt)
Megszületett Federico García Lorca, 
spanyol költő és drámaíró (Vérnász).
1900. június 5. (108 éve történt)

Budapesten megszületett Gábor Dé-
nes magyar származású tudós, aki 
munkásságáért, elsősorban a holog-
ram felfedezéséért 1971-ben Nobel-
díjat kapott. 

Június 6. 
Ma Norbert, Cintia, Klaudia, Kolos, 

Felícia, Gilbert napja van.
Norbert 
Német eredetű név. Jelentése: északi 
fény, híres. 
Felícia 
A Félix férfinév női párja. A Félix latin 
eredetű név. Jelentése: boldog, sze-
rencsés. 
Gilbert 
Német eredetű név. Jelentése: híres a 
szabad nemesek fiai között.
1875 (133 éve történt)
Megszületett Thomas Mann Nobel-dí-
jas német író (Varázshegy, Mario és a 
varázsló).
1913 (95 éve történt)
Budapesten megszületett Gobbi Hilda 
Kossuth-díjas színművésznő. Ismer-
tebb filmjei: Az aranyember, Elektra, 
Édes Anna, Tanár úr kérem..., Mágnás 
Miska, Nyolc évszak, Színes tintákról 
álmodom, Nem élhetek muzsikaszó 
nélkül, Dorottya, A vőlegény nyolckor 
érkezik, Pillangó, A helység kalapácsa, 
A hölgy egy kissé bogaras.
1799 (209 éve történt)
Megszületett Alekszander Puskin orosz  
költő, író, drámaíró (Anyegin).

1886 (122 éve történt)

Megszületett Bajcsy-Zsilinszky Endre 
publicista, politikus.

Június 7. 
Ma Róbert, Nándor, Berengár, Énok 

napja van

Énok 
A héber eredetű bibliai Hénoch névből 
származik. Jelentése: a felszentelt.
1894 (114 éve történt)
Megszületett Boncza Berta (Csinszka) 
költő, Ady Endre felesége.
1862. június 7. (146 éve történt)
Pozsonyban megszületett Lénárd 
Fülöp magyar származású fizikus. A 
Nobel-díjat – több jelöltetés után 
–1905-ben kapta meg, a fotoelektro-
mos hatásra adott magyarázatáért és a 
katódsugaras vizsgálatokra alapozott 
atommodelljéért (az ő elmélete volt a 
Rutherford-féle atommodell alapja). 
1981 (27 éve történt)

Megszületett Anna Kurnyikova orosz 
teniszezőnő.
1848 (160 éve történt)
Megszületett Paul Eugene Henri Gau-
gin, a sokáig Tahitin alkotó francia 
posztimpresszionista festőművész.

Június 8. 
Ma Medárd, Ágnes, Vilmos, Tas, Ellák, 

Helga napja van.

Medárd 
Latin, germán eredetű név. Jelentése: 
hatalmas, erős, merész. A néphiede-
lem szerint, ha Medárd napján esik, 
akkor negyven napig esős idő lesz.
Ellák 
Attila hun uralkodó fiának a neve. 
Téves olvasatban terjedt el, a helyes 
kiejtés Ilek. A név eredete bizonyta-

lan, talán a germán Eicke, Eilke név-
ből származik, ez esetben a jelentése 
tölgy. Valószínűbb azonban, hogy a 
név török eredetű, és azonos tőről fa-
kad a Jelek és az Üllő névvel. 
Helga 
Északi, germán eredetű név. Jelentése: 
megszentelt, egészséges, boldog.
632. június 8. (1376 éve történt)
Medinában 62 éves korában meghalt 
Mohamed próféta, az iszlám vallás 
megalapítója, aki vallási és politikai 
tevékenysége révén az Arab-félszi-
get törzseit egyesítte. Az iszlám hívei 
(muszlimok = muzulmánok) politikai 
közösséget is alkotnak, élén választott 
elöljáró, a kalifa ( = utód) áll (Moha-
med halála óta), aki az iszlám vallási és 
világi vezetője.
1810 (198 éve történt)
Megszületett Robert Schumann né-
met zeneszerző, a zenei romantika 
egyik vezéregyénisége.

Június 9. 
Ma Félix, Bódog, Diána, Előd, Ludovika, 

Pelágia, Pelágiusz napja van.

Előd 
Magyar eredetű név, a kutatások sze-
rint, az elő szónak a -d kicsinyítőkép-
zős származéka, e szó jelentése első, 
elöl levő, illetve első rész, kezdet. Je-
lentése: elsőszülött, ős. 
Pelágiusz 
Görög eredetű, a Pelágia név férfi pár-
ja, jelentése tengerész, tengeri utazó.
1640 (368 éve történt)
Bécsben megszületett I. Lipót magyar 
király (egyidejűleg német-római csá-
szár és cseh király), akinek uralkodása 
idején szabadult fel az ország a másfél-
száz éves török hódoltság alól.
1963 (45 éve történt)
Megszületett Johnny Depp amerikai 
színész. Ismertebb filmjei: Ollókezű 
Edward, A titkos ablak, A Karib-ten-
ger kalózai, Volt egyszer egy Mexikó, 
Betépve, A szakasz, Cry Baby, Mielőtt 
leszáll az éj, Félelem és reszketés Las 
Vegasban, Fedőneve: Donnie Brasco, 
Don Juan deMarco, Arizonai álmodo-
zók, Rémálom az Elm utcában.
1934 (74 éve történt)

Először jelent meg képregény, ennek 
főszereplője Donald kacsa, azaz Kacsa 
Pali volt.

Június 10. 
Ma Gréta, Margit, Diána, Gitta, Bács 

napja van.

Diána 
Római mitológiai név, a Hold, a szülés 
és a vadászat szűz istennőjének, a gö-

rög Artemisz megfelelőjének a neve. 
Jelentése: ragyogó; erdők, vadászat, 
fény, szülés istennője. 
Bács 
Török eredetű, régi magyar személy-
név. Török méltóságnévből származik. 
Jelentése: kis uraság.   
1922 (86 éve történt)

Frances Gumm néven megszületett 
Judy Garland, amerikai énekes-szí-
nésznő. Ismertebb filmjei: Óz, a csodák 
csodája; Tavasz a Broadwayn; Találko-
zunk St. Louis-ban; Húsvéti parádé; 
Ítélet Nürnbergben I–II.; Örökké éne-
kelnék.
1943. június 10. (65 éve történt)
Bíró László József Argentínában szaba-
dalmaztatta a véglegesített technoló-
giájú, ma is használt golyóstollat. 

Június 11. 
Ma Barnabás, Paula, Roxána napja van.

Barnabás 
Arameus eredetű bibliai név. Jelentése 
a vigasztalás fia. Más feltevések szerint 
a prófétálás fia vagy Nebo fia. 
Paula 
A latin Paulus (Pál) férfinév női párja. 
Jelentése: kicsi, kis termetű. 
722. június 11. (1286 éve történt)
Szent Bonifác, a sörfőzők és a szabók 
védőszentjének ünnepe. Fríz pogá-
nyok ölték meg. A legenda szerint ha-
lála helyén forrás fakadt. Németország 
apostolaként tisztelik, ezenkívül Fulda 
város, valamint a sörfőzők és a szabók 
védőszentje.
1910 (98 éve történt)

Megszületett Jacques-Yves Cousteau, 
francia tengerkutató és búvár.
1979 (29 éve történt)
Meghalt John Wayne amerikai színész, 
a westernfilmek legendás alakja (Vo-
natrablók, A leghosszabb nap).

• Ezen a napon történt • Ezen a napon történt • Ezen a napon történt •
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Állatbarát vagy? Ha igen, akkor minden valószínűség szerint 
előfordult már, hogy egy barátságos kutya megnyalta az 

arcodat vagy a kezedet. Lane Graham, a Manitobai Egyetem pa-
razitológusa szerint azonban fennáll annak a lehetősége, hogy 
az ember lárva állapotban levő élősködőket vagy bélférgeket 
szed össze. Legjobb, ha nem engeded, hogy a kutyád szája túl 
közel kerüljön a tiedhez. A kutyák a tisztálkodáshoz használják 
a nyelvüket, és mivel a nyelvük olyan, mint egy mosódeszka, sok 
dolgot felkapnak vele, köztük ürülékszennyeződést is. A kisku-
tyák „közismerten baktériumokkal teli szőrcsomók” – jegyezte 

meg a parazitológus. Jóllehet kicsi az esély a megbetegedésre, 
az a tanács, hogy„a biztonság kedvéért mosd meg a kezedet és 
arcodat, és a kisgyermekekét is, ha bármikor hosszabb ideig nyal-
dossa egy kutya.”

Egy angol állatorvos gyermekjátékról levett kerekekkel szerel-
te fel egy teknősbéka páncélját, hogy visszaadja a hátsó lába-

ira megbénult állatnak mozgásképességét. Stuart McArthur már 
éppen feladni készült a reményt, hogy valaha is segíteni tudna 
a Doris névre hallgató, kétoldali végtagbénulásban szenvedő 50 
esztendős teknőcön, amikor kislánya játékainak rakosgatása köz-
ben hirtelen furcsa ötlete támadt. Miért ne használhatná fel egy 
Lego-játék kerekeit, hogy segítsen velük a bénult teknősbékán? 
Legott előkapta a legót: egy kis tengely és erős ragasztó segítsé-

gével a hüllő páncéljához erősítette a kerekeket, hogy megkön-
nyítse az elülső lábak dolgát. Az állatorvos azért figyelmeztetett: 
„Ilyen műtétet csak teknősbékák betegségeiben jártas ember vé-
gezhet. Nem ajánlanám senkinek, hogy odahaza maga próbálja 
felkerekezéssel mobilizálni »lábdefektes« teknőcét”.

Különleges szótárra nem lesz szükség 
ahhoz, hogy sikerüljön szót érteni az 

állatokkal. Az emberiségnek ez az évezre-
des vágya mára közelebb került a valóság-
hoz, mint gondolnánk. 

Egy amerikai biológusnő például né-
hány éve még eretnekségnek számító 
következtetésekre jutott a csimpánzok 
intelligenciáját illetően. Lehetségesebb 
„növendéke”, Kanzi, 200 különböző ábrát 
és 660 ezekből összeállított mondatot 
azonosított, sokkal jobb eredményt érve 
el egy kétéves  gyereknél.

Az észak-amerikai Illinois Egyetem la-
kója, egy afrikai papagáj szellemi teljesít-
ménye is azt bizonyítja, hogy a madarak 
sem olyan „tyúkeszűek”, mint sokáig hit-
tük. Ez a szárnyas zseni például nyolcvan 
tárgyat képes megkülönböztetni alakjuk, 
színük és anyaguk szerint.

Egy, az állatok és emberek közötti 
kommunikációs csatorna kialakításának 

messzemenő következményei lennének. 
Valószínűleg rövidesen egész sor nem-
zetközi egyezmény tiltaná be a majmo-
kon és más fejlett emlősökön végzett 
kísérleteket.

Teknős kerekeken

Emlékeztető 
állatbarátoknak

Terefere az állatokkal
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Sajnos a pusztítás elérte a levegő kirá-
lyait, a sasokat is, így aztán, ha a ter-
mészetben látunk egy-egy példányt, 

csodálkozással bámuljuk elegáns röptét, 
hatalmas, kiterjesztett szárnyait.

A sas az a madár, amely nemcsak az ál-
latvilágban vívott ki magának különleges 
helyet, hanem a legtöbb zászlót, címert és 
pénzérmét is díszíti. Úgy is jellemzik, mint 
a madarak királyát, mondák és mesék im-
pozáns madarát, és már a középkorban 
királyok, császárok uralkodók jelképe volt. 
A római légió címerén is sas volt. Tojásaik 
fehérek vagy barna foltokkal tarkítottak. 
Szárnyaik fesztávolsága 2,2 méter, súlyuk 
körülbelül öt kiló, érdekesség, hogy a tojók 
mindig nagyobb testűek, mint a hímek, a 
természettudósok azt mondják, hogy sa-
séknál a tojó az úr a háznál. 

A sasok híresen jó vadászok, erős kar-
maikkal, görbe csőrükkel elkapják a rág-
csálókat, de megfogják a kisebb rókákat, 
a beteg és öreg zergéket. Köztudomásúan 
éles szemükkel akár négy kilométer távol-
ságból, illetve magasságból is képesek ki-
szemelni áldozatukat. Madarakra azonban 
nem vadásznak, mert lassú röptűek, a fürge 
madarak „megszöknek” előlük. Mivel vala-
mennyi sas más és más zsákmányra speci-
alizálódott, sosem kerülnek összetűzésbe 

egymással. A szirti sasok kedvenc csemegéi 
a nyulak, a futómadarak, a mormoták, de a 
dögöket is jóízűen elfogyasztják. A tengeri 
sasok a halakat kedvelik, a halászsasok ki-
zárólag halakkal, kárászokkal, keszegekkel, 
csukákkal táplálkoznak. A kígyászsas a kí-
gyót és egyéb hüllőket kedveli.

Tőlünk északabbra főleg a szirti sas is-
mert, hegyekben, terjedelmes erdőségek-
ben él. Legszívesebben a megmászhatatlan 
csúcsokon, szirteken ver fészket. Ehhez galy- 
lyakat, füvet, állati szőrt és egyebeket hasz-
nál. Egy-egy fészek akár két méter széles, 
három méter mély is lehet. A kiválasztott 
helyhez szívósan ragaszkodnak. A levegő 
királyai tartós párkapcsolatban élnek, ezt bi-
zonyítja az a már említett tény, hogy mindig 
párban vadásznak. A nász idején a magas-
ban köröznek, majd hirtelen leereszkednek. 
A tojó egy-négy tojást tojik, a tojások általá-
ban kicsik. A tojó körülbelül öt hétig ül a to-
jásokon, a kicsik február végén, márciusban 
jönnek a világra. A fiókák, mint általában a 
ragadozó madarak fiókái, szürkésfehér pely-
het viselnek, és lassan növekszenek. Eleinte 
mozdulatlanul üldögélnek, és csak ritkán 
mozduló fejük árulja el, hogy élnek. Később 
néha-néha felemelkednek, kotorásznak 
tollazatukban, amely miután elkezd növe-
kedni, izgatja a bőrüket. A szülők odaadó 
gyengédséggel dédelgetik kicsinyeiket, az 
anyjuk melengeti őket, naponta friss gallya-
kat hord a fészekbe, és mindkét szülő bőven 
ellátja őket élelemmel. Az első napokban a 
szüleik begyében felpuhult táplálékot kap-
nak, később pedig az öregek feldarabolják 
számukra a zsákmányt. 

Szirti sas nálunk nincs, de a Fruška gorán 
fészkel néhány pár parlagi sas, melyek röp-

tét mindenki megcsodálja, ezek a madarak 
ugyanis többszörösen nagyobbak bármely 
más, nálunk fészkelő madárnál.

A parlagi sas (Aquila heliaca) a sólyomala-
kúak (Falconiformes) rendjébe, ezen belül a 
vágómadárfélék (Accipitridae) családjába 
tartozó faj. Elsősorban Ázsia és Kelet-Európa 
füves pusztáin, sztyeppéin, ritkás erdőiben 
és fás mocsaraiban költ, legkeletibb előfor-
dulása a Bajkál-tó vidékén, a legnyugatibb 
pedig –  az eddig alfajként kezelt ibériai sast 
(Aquila adalberti) leszámítva – a Balkánon 
és Közép-Európában (főleg Magyarorszá-
gon és Szlovákiában) található. A parlagi 
sasok élőhelyüktől függően a Nílus völgyé-
ben, a Csendes-óceán nyugati vidékén, Kö-
zép-Ázsiában, a Földközi-tenger keleti part-
vidékén és a Perzsa-öbölnél telelnek.

A parlagi sas nemének többi fajához 
hasonlóan sötétbarna alapszínű, tollazata 
a fején világosbarna, a vállrészen pedig két 
fehér folt található – ezek az azonosítását is 
megkönnyítik. A farok töve némileg halvá-
nyabb. Erős, hosszú karmú lábai és kampós 
csőre sárga, a hegyéhez közelebbi vége 
szürkés. Testhossza 72–83 centiméter, szár-
nyfesztávolsága pedig 190–210 centiméte-
res is lehet. A két nem egyforma, azonban 
a tojók némileg robosztusabbak, nagyobb 
a testtömegük. A hímek kb. 2,5–4 kilo-
grammot, míg párjaik 2,8–4,5 kilogrammot 
nyomnak.

A parlagi sas ragadozó, elsősorban kü-
lönféle rágcsálókkal (ürgék, hörcsögök, 
de túlszaporodás esetén mezei pockok is), 
olykor hüllőkkel és kisebb madarakkal táp-
lálkozik, illetve ha alkalom adódik rá, dögöt 
is fogyaszt. Újabban elsősorban az ürgeál-
lomány megcsappanása miatt a magyaror-
szági állomány esetében előtérbe került a 
különféle madarak fogyasztása.

A parlagi sas a fészkelési idényben ter-
ritoriális állat, egy fészket pedig több éven 
át is használhat, bővíthet, míg a gallyakból 
épített költőhely súlya már a több mázsát 
is elérheti. A fészkek fák csúcsán épülnek, 
építésüknek-tatarozásuknak a parlagi sas 
már az év első hónapjaiban nekiláthat. A 
költésre áprilisban kerül sor, amikor is szinte 
mindig két tojás kerül a fészekbe. A 43 na-
pos költést követően a mindkét szülő által 
táplált fiókák 55-60 napon át maradnak a 
fészekben, de még kirepülés után is sokáig 
szüleik segítségére vannak utalva. Általában 
csak a legkorábban kikelt, legerősebb utód 
éri meg a kirepülést. A fiatal sas kb. három-
éves korára válik ivaréretté; ideális esetben 
a parlagi sas akár 50 évig is elélhet.

A levegő királyai



Jó
 P

aj
tá

s
1�

Ami engem foglalkoztat...

Ahogy a többi gyermek, úgy én sem emlékszem, hogy milyen kislány 
voltam. Ez azonban folyton foglalkoztat. Jó voltam, vagy talán rossz? Nem 
tudom.

Mikor eljön a nagyi, sokszor faggatom, ő hogyan látta, milyen voltam 
kiskoromban. Ő mesélni kezd, én pedig csendben hallgatom:

– Mikor anyád hazahozott, el sem hittük, hogy te vagy az, olyan pici vol-
tál. A testvéred rögtön buktával kínált, mert akkor még nem tudta, hogy 
te azt még nem eheted. A nagynénéd, mivel picike voltál, gumibabának 
nézett először.

– A testvérem hogy fogadott? Játszott velem?
– Egyedül szerettél játszani. Amikor a babaágyban játszottál, mi mindig 

tudtuk, hogy mikor aludtál el.
Itt megállt és nem mondta tovább, én meg értetlenül néztem rá. Hoz-

zátette:
– Mindig ülve aludtál el, és mikor zörejt hallottunk, akkor tudtuk, hogy 

te dőltél el alva. Tudod-e, hogy a bátyád kifordított a babakocsiból?
– Hogyhogy kifordított?
– Ahogy mondom. Kedveskedni akart neked, és az udvaron tologatott, 

egyszer csak a babakocsi felborult és te a kutya előtt kötöttél ki.
– És ti erre mit tettetek?
– Én nem voltam ott. A nővéred rögtön kirohant a sírásra, megvigasztalt 

és a bátyádnak megtiltotta, hogy felügyelet nélkül tologasson. Azt hallot-
tad-e már, hogy beestél a kiságyad és a kemence közé?

– Igen, hallottam. Apu mesélte. Nem tudták eldönteni, miért sírok, míg 
villanyt nem gyújtottak. Mikor világos lett, csak a két lábamat látták, ahogy 
a levegőben jár. Kivettek és megvigasztaltak. Mama, mondd meg, mit csi-
náltam, ha mérges voltam?

– Akkor mindig hátrafelé másztál, de olyan gyorsan, mintha puskából 
lőttek volna ki.

– Hogyan tanultam meg járni?
– A testvéreid tanítgattak. Járni megtanultál, de a felállás nehezen 

ment. A falhoz másztál, nekitámaszkodtál, és úgy álltál fel. Ha elestél, akkor 
megint odamásztál és kezdted az egész folyamatot elölről. 

– Sokat sírtam, mikor kicsi voltam?
– Csak addig sírtál, míg nagyon pici voltál, akkor sem sokat, de később 

már igazán keveset hallottunk sírni.
– Mikor tanultam meg beszélni?
– Kétéves korodban voltál hajlandó kimondani az első szót, addig hiába 

beszéltünk hozzád, nem szólaltál meg. Mindig mutogattál, nekünk pedig ki 
kellett találnunk, hogy mit akarsz.

– Hát elég későn... – töprengek.
Azóta persze szinte egyfolytában mondom...

Lassú Annamária, 8. osztály
Hunyadi János iskola, Csantavér

Együtt a család

Kinyitom a szemem. A falon az izgő-mozgó levelek délutáni árnya abla-
komon behatoló narancssárga, hunyorgó fény. Ásítozok.

Az ajtó halk csikorgását hallom.
– Felébredtél? – suttog felém mosolyogva anyukám. Ezt a redőny dü-

börgő zörgése követi. Lassan feltápászkodom és elindulok a fürdőszoba 
irányába. A konyhában a csöndet az újságlapok ritmusos susogása váltja 
fel. Nagymamám olvassa a híreket. Edények, színes dobozok, palacsinta-
illat. Már ebédeltem, de máris vár a délelőtti rendelésem. Kezet mosok. 
Visszajövet kinézek a terasz ablakán. Gyíkocskáim élvezik a napfény mele-
gét, a betonút szélén napoznak. Zöldellő kertünket a sok tarka virág teszi 
még színesebbé. A zümmögő méhecskék szorgalmasan gyűjtik a sárgálló 
virágporszemeket. Üdítő, melengető, színes, susogó tavasz! Nagytatám le-
hajtott fejjel ül egy széken. Ő is melegszik a verőfényes napon. Úgy látszik, 
elaludt.

– Laurám, túrósat, kakaósat vagy lekvárosat kérsz? – hallatszik nagyma-
mám hangja.

– Az első legyen túrós, a második kakaós, a harmadik pedig lekváros! 
– kacsintok anyukámra.

Miliszávlyevity Laura, 5. osztály
József Attila iskola, Újvidék

Tavaszi szellő

Valami mozog,
a pipacs fél,
de mondja a pocok:
– Ez csak a szél.

Megrázza a füvet, fát,
az erdőszéli bokrot,
a mezőnek minden virágát,
meg a szép rózsacsokrot.

Bebújik a zöld lombba
és a búzakalászok közé,
befúj a nádasba
a vadkacsák mögé.

Majd lenyugszik a szél,
kiengedi a „gőzt”, 
a fészkébe tér,
és megvárja az őszt.

Toldi Lénárd, 5. osztály
Kis Ferenc iskola, Szilágyi

Egy pénzérme meséje

Több mint háromezer évvel ezelőtt születtem egy öntödében.
E korban nagyon értékes voltam, mivel aranyból és ezüstből készültem. 

Első utam egy ókori bankba vezetett, de nem sokáig tartózkodtam ott. Egy 
ember kezébe adtak. Sejtettem, hogy sok kalandban lesz részem. Kézről-
kézre vándoroltam. Végül egy gyerek tulajdona lettem. Sokat játszottunk 
együtt. Egy esős napon, amikor az udvarban szórakoztunk, kis gazdám egy 
tócsába pottyantott. Sokáig keresett, de nem talált rám. Ekkor egy időre fe-
ledésbe merültem. Úgy ezer év után rámtalált egy ember kertásás közben. 
Érme-testem már elfeledte az emberi kéz érintését. Megtudtam, hogy az 
évek során értékem elveszett, de mint régiség fontos lettem. Nem sokkal 
később emberem meghalt, engem pedig elárvereztek, és egy asszonyhoz 
kerültem. Ő csiszolgatott éjjel-nappal, már olyan voltam, mint új korom-
ban. Amikor berakott érmegyűjteményébe, a többi érme közé, mindenki 
irigykedve nézett rám.

Így ment ez hosszú éveken át, míg a csiszolgatástól annyira elkoptam, 
hogy kettétörtem, és ez lett a halálom.

Ferenci András, 7. osztály
Miloje Čiplić iskola, Törökbecse

Lovag. Szenci Szilárd szabadkai tanuló rajza
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Tutajossal a berekben

Szombat reggel megjött a posta. Egy nagy halom számla volt közte. De 
volt még valami: egy kicsit sárgás, kopottas levél. Nekem címezték. Az állt 
benne, hogy Matula bácsi, a dédapám meghív a berekbe, mivel van neki 
egy vendége, aki szívesen látna.

Másnap már ott ültem az első vonaton, amely a berek melletti kis falu-
ban állt meg. Mihelyt leszálltunk, odaadtam az inasnak a bőröndöt, és én 
rohantam is a berekbe. Mikor odaértem, a dédapám megölelt, bekiáltott 
a viskóba:

– Gyere, Gyula, megjött!
Üdvözöltük egymást, majd Gergő tata azt mondta, hogy ma megnéz-

zük a tüskevárat, de előbb ebédelünk. Megmutatta, hogy a fiú milyen ha-
lakat fogott. Utána pedig gyorsan megsütötte őket. Ebéd közben Gyula azt 
kérdezte, hogy mikor indulunk már.

– Ha mindenki befejezte, indulhatunk – mondta Matula.
– Igen, indulhatunk, de kérlek szépen, menjünk csónakkal!
– Rendben.
Mikor beültünk a csónakba, megláttam, amire egész nyáron vágytam. 

A nap melegen sütött, a sas ott volt a fán, és most nem adta oda a zsákmá-
nyát a szürke varjaknak. A fák között mókusok ugráltak, a nád közül pedig 
hallatszott a vidám madárének. A három kis szárcsa ott ült a vízen, a harma-
dik szokatlanul kicsi volt. Megkérdeztem Gergő tatát:

– Mi történt tavaly a harmadik szárcsával?
– Elvitte a kánya! – szólt Matula helyett a fiú.
– Jaj, de kár! Mert láttam, hogy ez új.
– Új ám! – mondta Gyula. – De én meg látom, hogy nem először vagy 

a berekben.
– De nem ám! 
Ezzel befejeztük a beszélgetést, mert elérkeztünk a tüskevárhoz. A tüs-

kevárnál még ott volt a lyuk, amibe beleesett tavaly egy fiú. Azt hiszem, en-
nek a fiúnak a barátja. De ott volt még az öreg fa és a bagoly az öreg fán.

Ekkor közbeszólt az öreg:
– Gyerünk, mert eső lesz!
Gyorsan beszálltunk a csónakba. Gergő evezett, úgy, hogy egy nagyon 

rövid idő alatt otthon voltunk a viskóban. Kicsit átfáztunk, mert közben erő-
sen fújt a szél.

Bebújtunk az ágyba. Egyszer csak valami vizes jött oda hozzám.
– Szia, Csikasz! Téged még ma nem is láttalak!
A kutya vakkantott egyet, és odabújt hozzám.
Másnap már a vonaton ébredtem, ami fáradtan robogott el a Velencei-

tó mellett, maga mögött hagyva a madarakat, a tüskevárat, a fiút és a déd-
apámat.

Bakos Evelin, 7. osztály
Tömörkény István iskola, Tornyos

Gitár

Szürke gitár áll a sarokban,
nyakát rég nem fogta senki marokban.
Mikor leporolják, a húrja pattan,
csak sírdogál egyedül, elhagyottan.

Tudja ő, hogy most más idők járnak,
a gyerekek zenét mobilon hallgatnak.
Sírdogál is emiatt titokban,
s régi szép időkről zenél álmában.

Újházi Adrienn, 6. osztály
Sonja Marinković iskola, Újvidék

Vicces vers

Volt egyszer egy Tamara,
nem volt neki szamara.
Azt gondolta magában,
hogy kimegy a határba.
A határban megyeget,
kukoricát szedeget.
Szedegeti hevesen,
ne maradjon semmi sem.
Hazamegy a Tamara,
továbbra sincs szamara.
A kukoricát leteszi,
bánatában megeszi.

Horvát Tamara, 5. osztály
Samu Mihály iskola, Óbecse

Bemutatom az osztályom

Az én osztályom a 7. b. Az osztály létszáma 22 tanuló: kilenc lány és 
tizenhárom fiú, de ehhez társul még az osztályfőnök személye is, így már 
huszonhárman vagyunk.

A hét év alatt jól kiismertük egymást, szoros barátságok alakultak ki. 
Igaz, a lányoknál előfordulnak kisebb-nagyobb veszekedések, amiket az 
oszi megpróbál gyorsan helyes mederbe terelni. Ezeknek a civódásoknak 
a forrása a rivalitás és a versengés. A fiúk azonban jóban-rosszban kitarta-
nak egymás mellett, és együtt is követik el a jót s a rosszat. Osztályunkban 
vannak nagyon jó képességű tanulók, akik már sok versenyen vettek részt, 
és szép eredményeket értek el. Vannak azonban olyan diákok is közöttünk, 
akiknek nehezebben megy a tanulás, nekik közösen próbálunk segíteni. 
Annak ellenére, hogy állandó kisebb csoportok alakulnak, az osztályunkat 
az összetartás jellemzi. Örülünk egymás sikerének, és segítünk, ha valaki 
valamiben lemarad.

Napjaink nagyon jó hangulatban telnek, sokat nevetünk, és derülünk. 
Van néhány lány, akiket a különösen jó hangulat jellemez, ők teszik még 
színesebbé és derűsebbé ezt a közösséget. Szeretünk együtt lenni, és örü-
lünk a közös osztálykirándulásoknak.

A hét év alatt az osztályban jó versenyszellem alakult ki. Mintha minden 
évben érettebbek lennénk, igyekszünk minél többet s jobbat kihozni ma-
gunkból. A lányok s fiúk között is egészséges, építő a kapcsolat. Nincsenek 
széthúzások, és senkit sem közösítünk ki az osztályból.

Én ebben a közösségben nagyon jól érzem magam. Sokat tanulunk 
egymástól, aminek biztos hasznát vesszük majd a középiskolában. Jó min-
dennap együtt lenni. Később pedig szép emlék lesz számunkra az a nyolc 
év, ami olyan gyorsan elrepül.

Dér Boglárka, 7. osztály
Hunyadi János iskola, CsantavérMinták. Nagy Nándor szabadkai tanuló rajza
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Legszívesebben elbújtam volna

Nagyon vártam már, hogy ötödikes legyek. Abban reménykedtem, 
hogy fölsőben könnyebb lesz, mint alsóban volt. Szinte biztos voltam ben-
ne, hogy az első jegyem ötös lesz.

Délelőtt jártam iskolába, délutánonként pedig magamra maradtam. 
A tanulást kissé elhanyagoltam.  Tudtam, hogy földrajzból az anyagot 
becsületesen meg kell tanulni, mégsem tanultam eleget. Mindvégig ab-
ban bíztam, hogy engem nem szólít fel a tanár. Sajnos tévedtem. Mikor 
felszólított, remegő hangon beszéltem. Egyre csak az járt az eszemben, 
hogy mi lesz, ha véletlenül hármast kapok. Sajnos a megérzésem beiga-
zolódott. Egy kövér hármast firkantott be a tanár úr a naplóba. Nagyon 
szégyelltem magam.

Egész úton, míg haza nem értem, azon töprengtem, hogyan is mond-
jam el otthon. Legszívesebben elbújtam volna. Csak az járt az eszemben, 
hogy mit szólnak majd a szüleim és a régi tanító nénim.

Novák Arnold, 5. osztály
Petőfi Sándor iskola, Doroszló

Nem mondtam igazat

Régi történetet mesélek el, ami egy téli délután esett meg. Még óvodá-
ba jártam. Egyedül voltam otthon, és néztem a televíziót.

Egyszer csak bekopogott a nagytatám:
– Gyere, Szabolcs, nézd csak, esik a hó!
Én nagyon megörültem a hírnek. Már szaladtam is, hogy felvegyem a 

nagykabátom, a kesztyűm és a sapkám. Ahogy a kabátom akartam felven-
ni, megtörtént a baj. Siettemben levertem anyám egyik kedvenc vázáját. 
Darabokra tört. Én nagyon megrémültem. Az első pillanatban nem is tud-
tam, mihez kezdjek. Azután eszembe jutott apa. Sírva szaladtam át hozzá a 
szomszédba. Elmeséltem neki, hogy mi történt. Ő végighallgatott, de nem 
szólt semmit. Hazajött, és összetakarította a törmeléket. Végül annyit mon-
dott:

– Ha anyád hazaér, az igazat mondd neki!
Rettegve vártam az estét. Amikor anya hazaért, először hallgattam. Az-

után fura dolog csúszott ki a számon:
– Képzeld anya! Délután beszökött Cirmi a lakásba, és feldöntötte a ked-

venc vázádat, s az darabokra tört. 
Anya szörnyen megharagudott a macskára. Én szomorúan járkáltam 

kinn a havon. Nagyon nehéz volt a szívem. Bántott, hogy megvádoltam 
szegény, ártatlan kiscicámat. Amikor anya lenyugodott, sírva elmondtam 
neki az igazat. Kaptam is tőle egy pofont. Főleg azért, mert hazudtam. Bár-
mennyire is fájt, örültem, hogy elmondhattam az igazat.

Azóta akármennyire is félek vagy nehéz, mindig elmondom az igazat. 
Akkor együtt megbeszéljük, és utána mindig könnyebb a szívem.

Bognár Szabolcs, 6. osztály 
Kis Ferenc iskola, Oromhegyes

Példaképem

Sokat gondolkodtam azon, hogy ki az, akire hasonlítani szeretnék, akit 
példaképemül választanék.

Hosszú töprengés után papi mellett döntöttem. Ő édesanyám apja 
volt, sajnos már nem él. Nagyon sajnálom, hogy csak rövid időt tölthet-
tünk együtt. Nagyi és anyu gyakran mesélnek róla a húgomnak és nekem, 
hogy megmaradjon emlékezetünkben. Ő az iskolában dolgozott, igazgató 
volt és fizikát tanított. Úgy tudom, nagyon szigorú volt. Nagyon szerette a 
munkáját. Szívesen segített az embereknek. Néha eszembe jut, hogy ami-
kor együtt voltunk, gyakran játszott velem, mesélt nekem és türelmesen 
végighallgatott. Van egy pár dolog, amiben máris hasonlítok rá. Anyu azt 
mondja, a testalkatom olyan, mint a papié. Szeretem a fizikát, és szívesen 
társalgok, barátkozom.

Nagyon szeretném, ha felnőttkoromban én is olyan ügyes és talpraesett 
lennék, mint amilyen a nagyapám volt. 

Lovász Tibor, 6. osztály
József Attila iskola, Bácskertes

Jót nevettünk

Mindenkivel, így velem is előfordult már olyan eset, ami viccesen 
sült el.

Ovis korunkban kirándulni voltunk. Visszafelé jövet, amíg a többiek 
szálltak fel a buszra, én úgy elbámészkodtam, hogy ezt észre sem vettem. A 
busz elindult már, amikor észrevették, hogy én hiányzom. Mire visszajöttek 
értem, addigra én már óriási könnyeket hullattam. Amikor kisírtam magam, 
a többiek egész úton hecceltek. Különböző történeteket találtak ki, hogy 
mi lett volna, ha ottfelejtenek.

– Biztos megették volna a farkasok – mondta Pityu.
– Nem, az érdekesebb lett volna, ha a gólya viszi el – szólt Kriszti, s 

így egy egész mese kerekedett. Ezen mindenki nevetett, még az óvó 
néni is. Amikor megérkeztünk, le akartam szállni, de valami fogta a nad-
rágomat. Még csak ez hiányzott! A vadonatúj nadrágomra ráragadt a 
rágógumi. Kiderült, hogy Anna szájából esett ki az ijedtségtől, amikor 
észrevette, hogy nem vagyok a helyemen. Megint kitört a nevetés. A 
röhögéstől kipirult arccal és könnyes szemmel szálltunk le a buszról. A 
szülők már vártak minket, s elsőként mindenki az én kínos helyzetemet 
emlegette.

Ez a nap számomra különös és vicces is volt egyszerre, de biztos, hogy 
nem fogom elfelejteni.

Urbán Tamás, 5. osztály
Október 10. iskola, Szabadka

A varázsceruza

Volt egyszer egy fiú, Balázs volt a neve.
Egyik nap iskolába menet, az út szélén talált egy ceruzát, de az nem 

akármilyen ceruza volt, hanem varázsceruza. Balázs ezt nem tudta, így 
beledobta a táskájába. Az iskolában nagyon vigyázott rá, és alig várta a 
rajzórát. Mikor készen lett a rajzzal, valami furcsa dolog történt. A rajzon 
lévő gyerekek egyszeriben elkezdtek táncolni és énekelni. Mindenki úgy 
meglepődött, hogy szóhoz sem jutott. Balázs sietett haza, hogy elújságolja 
a szüleinek ezt a furcsa dolgot. Igencsak meglepődtek a fiú szülei, de nem 
tudtak magyarázatot adni. Balázs gondolt egyet, és elfutott a nagytatájá-
hoz:

– Nagyapó, találtam egy olyan ceruzát, amivel ha rajzolok, életre kel a 
rajzom. Te már úgyis öreg vagy, biztos tudod, miért van ez.

– Te kis buta, hát ez egy varázsceruza! Nagyon vigyázz rá, mert ez ér-
tékes.

Attól a naptól kezdve mindig azt a ceruzát használta, amivel azután 
szebbnél szebb rajzokat készített. Ha a ceruza el nem kopott volna, az én 
mesém is tovább tartott volna. 

Homolya Evelin, 5. osztály 
Október 18. iskola, Zentagunaras

János vitéz a viharban. Gera Csilla törökbecsei tanuló illusztrációja
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Pletyka pletyka hátán

– Nos, Indy barátunk, mi is történt ed-
dig? 

– Engem, a régészprofesszort a Hawa-
ii-szigeteken, egy nyaraláson találtak ki. 
George Lucas és Steven Spielberg még pá-
lyájuk elején jártak, nem sok vizet zavartak 
Hollywoodban. A rendezők akkor már évek 
óta haverok voltak, ismeretségük még a ko-
rai egyetemi évekre nyúlik vissza. Lucas egy 
remek sztorin dolgozott, egy bizonyos Luke 
Skywalkert akart az űrbe repíteni, Spielberg 
pedig elkészítette a Cápát. A trópusi, idilli 
környezetben a rendezők jövőbeli terveikről 
beszélgettek, miközben a hasukat süttették 
a nappal. Arra gondoltak, hogy az egyetemi 
katedráról küldenek egy akcióhőst a nagy-
világba. Ez a pillanat volt Az elveszett frigy-
láda fosztogatóinak megszületése, annak az 
alkotásnak, mely az 1981-es év legsikere-
sebb filmjeként vonult be az évkönyvekbe. 

Megszületett egy újfajta hőstípus Indiana 
Jones alakjában.

– Szólj röviden Indiana Jones első há-
rom kalandjáról! 

– Az elveszett frigyláda fosztogatóiban, 
1936-ban a régészprofesszor perui útja után 
arról értesült, hogy Adolf Hitler meg akarja 
szerezni az eltűnt frigyládát. Ez legyőzhe-
tetlenné tenné hadseregét. Jones útra kel, 
hogy megtalálja az ereklyét. Az Indiana 
Jones és a Végzet Temploma című epizód-
ban egy sátánista és vérszomjas szektája 
világuralomra akar törni. A Sankara-kövek 
segítségével ez nem lenne nehéz. Jones fel-
veszi a harcot egy énekesnővel meg egy kí-
nai sráccal az őrült szektavezérrel szemben. 
A harmadik eresztésben (Indiana Jones és 
az utolsó keresztes lovag) a nácik a Szent 
Grálra vadásznak, amely a legenda szerint 
halhatatlanná teszi megtalálóját. Jones az 
édesapjával keményen megküzd a nácikkal, 
meg is találják a Szent Grált...

– Tizenkilenc évnyi szünet után íme, 
megnézhetjük a sorozat negyedik részét, 
Az Indiana Jones és a kristálykoponya ki-
rálysága címűt.

– Igen, elérkezett a nagy nap. Egy újabb 
versenyfutás kezdődik a gonosszal. George 
Lucasnak ismét szüksége volt egy kultikus 
jelentőségű tárgyra, amely viszonylag is-
mert. Értesült az úgynevezett kristálykopo-
nyáról, annak rejtélyéről. Volt egy bökkenő. 
Ezeket a kristálykoponyákat lehetetlen a 
Földön előállítani, csakis földön túli erede-
tűek lehetnek. Az első szövegkönyvet a ma-
gyar származású rendező, Frank Darabont 

írta, amely nem nyerte meg Lucas tetszését. 
Ezután David Koeppet (Jurassic Park) bízták 
meg a munkával. Szövegkönyve osztatlan 
sikert aratott, megkezdődhetett a forgatás. 
Az első három epizód hangulata természe-
tesen megmaradt...

– Mi mindennel csábít az újabb epi-
zód?

– Egzotikus helyszíneket, újabb szerep-
lőket, egy vagány fiatal srácot is, aki segít a 
csodabogár, jó humorú tanárnak. Ismét lát-
hatunk autós üldözéseket, sokat lövöldöz-
nek a filmben, sármos kalandorok tűnnek 
fel a vásznon, és persze hallhatunk jobbnál 
jobb beszólásokat is, ahogy azt már az eddi-
gi Indy-filmekből megszokhattuk.

– Azt a „vagány srácot” Shia LaBeouf 
alakítja?

– Igen... Valószínűleg ő lesz a következő 
Indiana Jones. A fiatal színésznek erre jó 
esélyei vannak. Az Indy-filmben a színész, 
Mutt Williams szerepében teljesen kiforgat-
ja a hagyományos apa-fiú felállást. Ugyanis 
a történetben a vagány édesapja nem más, 
mint a régészprofesszor, édesanyja Marion 
Ravenwood, Indy nagy szerelme a sorozat 
első epozódjából.

– Mit tudunk a koponyáról?
– A legenda szerint a világon összesen ti-

zenhárom hegykristályból készült koponya 
létezik, de ezek a Föld minden részén szét 
vannak szórva. Ha ezeket valaki összegyűjti, 
az élet és az univerzum valamennyi titkát 
megtudja. Indy tehát nagy feladat előtt áll. 
A többiről a moziban...

B. Z.

Indiana Jones 
és a kristálykoponya 

királysága
Végre felvirradt a nagy nap: 

Welcome back Indy! – Az ostoros 
régészprofesszor visszatért 

– Harrison Ford a földönkívüliek 
és az oroszok ellen csatázik, és 

természetesen minden úgy alakul, 
mint az előző epizódokban
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1. Többet érsz! – Anti Fitness Club
2. Kids of the Future – Jonas Brothers
3. Your Love Is A Lie – Simple Plan
4. S.O.S. – Jonas Brothers
5. That’s What You Get – Paramore
6. Bleed It Out – Linkin Park
7. Better In Time – Leona Lewis
8. Ki jött vissza – V.S.O.P.
9. Elavator – Flo Rida ft. Timbaland

10. Sun Goes Down – David Jordan
11. Stop and Stare – OneRepublic
12. Crank That – Soulja Boy
13. Mercy – Duffy
14. Break The Ice – Britney Spears
15. When I’m Gone – Simple Plan
16. Low – Flo Rida ft. T-Pain
17. In My Arms – Kylie Minogue
18. crushcrushcrush – Paramore
19. Denial – Sugababes
20.  Scream – Timbaland ft. Nicole 

Scherzinger & Keri Hilson

A sokadik nagy visszatérésére készü-
lő Britney Spears ismét feltűnik az 

Amerikában nagy sikerrel futó How I Met 
Your Mother című sorozatban. Néhány 
hónapja már volt egy epizódszerepe az 
egyik részben, és akkora sikert aratott a 
nézők körében, hogy a producerek újrá-
zásra kérték az énekesnőt. A mostaná-
ban leginkább botrányairól híres Spears 
közben szorgalmasan jár edzésre, fod-
rászhoz és manikűröshöz, és állítólag 
valami nagy dobásra készül, amit hét-
pecsétes titokként kezel a környezete. 
Ráadásul Brit a hírek szerint nemcsak 
a karrierjét, hanem a házasságát is újra 
szeretné éleszteni, ezért titokban újra 
találkozgat háttértáncos exférjével, Ke-
vin Federline-nal.

T avaly alakult újjá 
Tom Petty 1970 és 

1975 között működött 
Mudcrutch nevű zene-
kara, amelynek korábban 
mindössze két mérsékelt 
sikerű kislemeze jelent 
meg. A frontember a fel-
oszlás után hívta életre 
a mifelénk is jóval nép-
szerűbb Tom Petty And 
The Heartbreakers nevű 
együttesét. A Mudcrutch 
az USA-ban április 29-én 
rukkolt elő első nagyle-
mezével, amely a múlt 
héten a helyi eladási 
rangsor nyolcadik helyét 
szerezte meg. A korong a 

héten nagyot esett vissza, 
az 53. pozícióba hátrált. 
Az amerikai top 10-ben, 

akárcsak a múlt héten, 
hét új belépő szerepel.

A kaliforniai funk-rock csapat bejelentette, befejezi pályafutását. A 
hivatalos sajtóközlemény szerint Kiedisék egy évig szünetet tar-

tanak, önálló utakon fognak járni, és csak utána döntik el, hogy újra 
összeállnak-e. „Rengeteget dolgoztunk az utóbbi időben, nem csoda, 
hogy teljesen kimerültünk, fizikailag és mentálisan egyaránt. Gon-
dolkodtunk, hogy csináljunk-e valami gyenge RHCP-anyagot, vagy 
inkább lépjünk tovább, és töltődjünk fel. Mi az utóbbit választottuk” 
– nyilatkozta a frontember, majd hozzátette, hogy idejének túlnyomó 
részét gyermekének szenteli.

Red Hot Chili Peppers

Britney visszatérBravo top 20

Jonas Brothers

Linkin Park

Listamustra 2008/21
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Hatalmas meglepetés és kudarc a magyar résztvevő, Csézy szereplése az 53. 
Eurovíziós Dalfesztiválon. Az összesítés szerint az énekesnő, hat ponttal, a 

saját elődöntőjében az utolsó helyen végzett! Az eredmény természetesen nem 
Csézyt minősíti...

David Beckham újabb már-
ka arca lett: Hollywood-

ban forgatta a tengerentúlon 
népszerű Sharpie íróeszközök 
reklámfilmjét! Becks a szünetek-
ben szorgalmasan gyakorolta a 
pacsizást egy kislánnyal. A fut-
ballsztár arra biztatja rajongóit, 
hogy csakis ezt a típust adják a 
kezébe, ha autogramot szeret-
nének tőle! Ja, persze...

Az idén újra lesz Guinness-rekordkísérlet a 3. Nemzetközi Balatonfü-
redi Gitárfesztiválon. Tavaly nyár óta a magyar zenészek tartották a 

„Világ leghosszabb koncertje” Guinness-rekordot, miután 192 órát ját-
szottak egyfolytában a balatonfüredi Gitárnapokon. Kanada viszont nem 
hagyta annyiban, rátett nyolc órát – vagyis 200 órával világcsúcstartó lett 
–, így nyáron a magyarok újra megpróbálják visszahódítani a Guinness-
rekorderek kitüntető címet.

Június 21-től tehát ismét a gitár és a zene határoz meg mindent Ba-
latonfüreden, a Mólószínpadon non-stop szól majd a zene, valamennyi 
műfaj képviselői fellépnek, a klasszikus mellett a jazz, a latin, a világzene, 
a flamenco, a könnyűzene és a rock képviselői is helyet kapnak. 

Változás a tavalyihoz képest, hogy bővül a kör: nemcsak olyan együt-
tesek, zenészek szállhatnak be a rekordkísérletbe, amelyeknél a gitár sze-
repet játszik, hanem bármilyen hangszer, hangszercsoport megjelenhet 
– például énekkar vagy rézfúvós is.

Az előző esztendőhöz hasonlóan az idén sem marad el az élő inter-
netes közvetítés, melynek köszönhetően tavaly közel 500 ezren látták a 
csúcsdöntést az egész világon. Eötvös József – a nemzetközi gitárfeszti-
vál megálmodója és kivitelezője, egyben a World Record kitalálója, Liszt-
díjas gitárművész – reméli, hogy a 2007-eshez hasonló végeredmény 
születik. 

Akkor az utolsó percek a teltházas közönség óriási tapsvihara mellett, 
jelentős médiaérdeklődéssel kísérve teltek – a Zeneművészeti Egyetem 
tanszakvezető tanárának felkérésére a világzenei különdíjas gitárvirtuóz, 
Andreas fejezte be a Guinnesst –, természetesen a visszaszámlálás sem 
maradhatott el, és a gongszó után a sportversenyeken jól bevált pezsgő-
locsolás következett.

Meg nem erősített lapértesülések szerint a ma-
gyarországi nagyszerű 17évesMeztelenLányok 

zenekart különleges ováció övezi, ugyanis meghívást 
kaptak egy pompás amerikai feminista csatornától, a 
Club TV-től a még pompásabb Roseanne Show-ba. 

Ők mennének is, azonban nem kapták meg a vízu-
mot. Ez a tény óriási port kavart, ezért a zenekar vízu-
máért több mint 400 – más-más állambeli – feminista 
szervezet gyűjt aláírásokat, hogy elősegíthesse, meg-
sürgethesse a klassz bürokráciát.

A 17ÉvesMeztelenLányok két gyönyörűséges tag-
ja többek közt Beatles-, LGT-, KFT-dalokat, sőt Britney 
Spears Baby one more time c. slágerét is feltupírozza, 
mely olyannyira jól sikerül, hogy a kacagóizmaink per-
manens merev görcsétől bármelyikünket beválogat-
hatnák a Batman következő részébe. Íme, miként írja le 
egy jelenlevő a (természetesen egyáltalán nem mezte-
len) lányok egy korábbi koncertjét:

Miután mindenütt alábbhagy a csuklásig tartó rö-
högés, a Hulla c. – legújabb – meztelen dalt maguk a 
meztelenek egy valóban 17 éves ünnepeltnek küldik, 
bizonyítván, hogy a ROCK él, így megtudhatjuk, hogy 
a „Hull a pelyhes fehér hó / jöjj el kedves Télapó” a leg-
aljasabb felnőttdal a világon. 

Akárhogy is, amellett, hogy ezek a lányok meztele-
nek, 17 évesek, és ez majdnem igaz, tapasztalhatóan 
elbűvölően hülyék és tehetségesek.

Csézy alaposan leszerepelt 

A világ leghosszabb 
koncertjére készülnek 

a magyarok

David 
Beckham

Amerikában is 
hódítanának a 

17évesMeztelenLányok 
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Azon az első, igazán problémás 
nyári délutánon, mikor Voith Jó-
zsef utolsó éves ügyvédbojtár 

először csalódott nagybátyjában, a bá-
csi csüggedten mustrálgatta kertjükben 
a szilvafákat, mert mulatságot tartottak 
rajtuk a lepkekabócák. A tejfehér fonál 
lassan teljesen beszőtte a levelek rejtekét, 
mindent elborított a hab, ragadós selyem-
ruhába bújt a lomb. Csipkegallér, mondo-
gatta Jocó édesanyja, Voith Hanna, pedig 
ez egyáltalán nem volt tréfadolog, a szilva 
isteni gyümölcs, a Teremtő ajándéka, a 
pálinkafőzés nem játék, az élet játék, de 
a szesz nem az, az alföldi szilvapálinka a 
magyar lélek üzemanyaga, szilvapálinka 
nélkül nincs errefelé se szerelem, se ra-
gaszkodás, az Alföld pálinka nélkül olyan, 
mintha a Mátrában nem volna panoráma. 
A pálinka a mi láthatárunk, perspektívánk, 
jövőképünk, szokta mondani Jocó nagy-
bátyja, Szalma Lajos, biológia–testnevelés 
szakos tanár, és a férfiú ilyenkor meg is 
nyalja a szája szélét, mely gesztus nem túl 
kifinomultan arra utal, hogy inna egy fél-
decit. Feketevárosban forró volt az a nyár, 
még késő délután is égetett Jocóék kertjé-
ben a futóhomok, és Lajos bácsi épphogy 
megérkezett, már Jocó jövőjéről kezdett el 
beszélni, és ez így is maradt; Voith József 
ügyvédbojtár állásproblémáiról volt szó 
azon az első, igazán problémás délutánon, 
mikor már csak két szemeszter volt hátra 
a jogi karból, és a rövidesen doktori címet 
kapó ifjúnak semmilyen terve sem volt a 
jövőre nézve. A meglepően agilis Szalma 
Lajos azzal biztatta unokaöccsét, hogy ha 
működésbe hozza kapcsolatait, akkor talál 
számára Tótvárosban fogalmazói állást, de 
Jocó számára Szalma Lajos választott vá-
rosa egy nevetséges helynek, a Viharsarok 
eldugott porfészkének tűnt. Jocó szeretett 
volna Szegeden maradni, az egyetem, 
a napfény, a ragyogó korzók városában, 
ahol a Tisza habosra veri a városi partot, és 

ahol Nobel-díjasok lábnyomain lépkedhet 
az öntudatos polgár.

Szalma Lajos rázta a fejét, nem lehet 
válogatni a kendermagból, örüljön, ha 
nem lesz munkanélküli; de közben mintha 
érezte volna: az idő és a szükség nagy úr, 
és egyre nagyobb lesz, ez a csata meg van 
nyerve – újra a szilvafákkal foglalkozott. El-
indult, hogy permetezni fog, pedig tudta, 
hogy Jocó apja, Voith Károly gyűlöli, ha a 
felesége bátyja úgy viselkedik náluk, mint-
ha ő volna a ház ura, de Szalma Lajos most 
nem foglalkozott vele, mondván, Karesz 
úgy is dolgozik, és egy zománcos biliben 
bekeverte a Basudint meg az egyéb mér-
geket, aztán belecsurgatta a permetszert a 
vén kézi permetezőbe, a sárga hátizsákba, 
ahogy Jocó édesanyja nevezte a masinát, 
sapkát húzott, és nekifogott permetezni. 
Lengedezett a feketevárosi szellő azon az 
első, igazán problémás délutánon, de csak 
ráérősen, mint akinek minden mindegy, 
mint aki szereti, ha zengnek az ártéri erdők, 
de úgy is jó, ha csönd van, mint aki megsi-
mogatja az Aranysziget illedelmes búzatáb-
láit, de hajlongást már nem vár érte. Szalma 

Kedves Olvasó 
Tanulók!

Furcsa dolgok történnek Grecsó 
Krisztián (1976) regényeiben. Isten ho-
zott (2005) című regényének eseményei 
egy Sáraság nevű faluban játszódnak. 
Lakóinak közös jellemzője egyfajta 
múlhatatlan szomjúság: azt enyhíten-
dő állandó jelleggel „kantával” járnak, 
miközben visszajáró lelkek alakítják a 
helybeliek életét úgy, hogy a jelenről tu-
dósítanak a szavukat meghallani képes 
jelöltek (kaliberek) számára. Gazdátlan 
árnyékok jelennek meg a tanácsháza 
falán, de jellemző módon csak a sára-
ságiak számára láthatók; az oda érkező 
„elvtársnő” kétségbeesetten állapítja 
meg, miszerint „ebben a szerencsétlen 
faluban […] mindenki bolond”. Az Ördög 
Sáraságban úgy kocsikázhat, hogy „arra 
engedélye van az Örökkévalótól”, s a 
Biblia úgy nyilatkozik meg a lakók előtt, 
mint  egy „nagy üst”, amelyben benne 
van minden, „akárha szilvalekvár lenne”. 
Jászi Sarolta három, steril férjére szem-
látomást hasonlító fiúgyermeknek ad 
életet, de az eset előtt magyarázat nél-
kül áll az orvostudomány: az elbeszélő 
(Gellér Gergely) által (is) alapított titkos, 
világmagyarázó Klein Ede Egylet tagja-
inak következtetése szerint az asszony 
annyira szereti a férjét, hogy a gyermek 
e szeretetből önmagától is megfogan. Mi 
sem természetesebb, hogy a szövetkezet 
titkárnője által az évi hangulatjelentés 
helyett önkéntelenül legépelt szöveget is 
Klein-naplónak nevezik el: utalva ezzel a 
önkéntelen gépelés túlvilági eredetére. A 
naplót azonban a helybeliek halálnapló-
ként, haláluk időpontját jelölő halottas-
könyvként értelmezik.

Ehhez képest akár nevetségesnek is 
tarthatjuk mindazt, ami Szalma Lajos 
bácsival, Voith Jocó nagybátyjával törté-
nik. Új (csak néhány hete napvilágot lá-
tott) regénye, a Tánciskola indul e furcsa 
történések elbeszélésével, miszerint Szal-
ma Lajos permetezője váratlanul valcer- 
és tangódallamokat, friss csárdásokat 
kezd sugározni, miközben működtetője 
előtt leperegnek ifjúsága legszebb, gyö-
nyörűséggel és érzéki kalandokkal dús 
eseményei. De csak számára nyilatkoz-
nak meg ezek az élmények. Ám mindez 
csak a kezdet. Hogy hogyan bonyolódik 
tovább dr. Voith József, ifjú ügyvéd élete 
egy Viharsaroknak nevezett alföldi táj 
Feketevárosnak nevezett helységében – 
megtudjátok, ha elolvassátok a regényt!

Megéri!
Bence Erika

Grecsó Krisztián

Tánciskola
(Részlet)
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Lajos lenyomta a kart. Aztán megint. Várta, 
hogy összegyűljön a nyomás.

És akkor hallotta meg. Legalábbis utólag 
így mesélte, mert ezen az első, igazán prob-
lémás délutánon éppen ez volt a gondok 
alapja, hogy Jocó szerint nem történt sem-
mi. Ez a vélemény teljesen elütött Szalma 
Lajosétól, így kizárt volt a konszenzus. Szal-
ma Lajos Tótváros ismert testneveléstanára 
lenyomta a permetező pumpáját, és igenis 
hallotta. Pillanatig azt hitte, valahonnét más-
honnan jön, de hamar észrevette, ha ő nem 
pumpál, akkor nem szól, olyankor csönd 
van. Elhallgat a zene. Csak akkor zeng a mé-
zes, füstös valcer, mikor ő pumpálja a per-
metezőt. Benézett a házba, a teraszra, ahol 
a tuják mögött Jocó és édesanyja hűsöltek, 
átpillantott a szomszédba is, hallja-e valaki, 
hogy zenegép lett az ő sárga hátizsákjából, 
de sziesztázott az egész utca, szuszogtak a 
kertek, a nyári ágyak, de még az aszfalton 
vibráló futóvíz is megszunnyadt, úgyhogy 
hiába beszélgetett néhány méterre tőle 
szeretett unokaöccse, egyetlen tanúja sem 
volt a verklivé lett permetezőnek. Szalma 
Lajos később úgy mesélte, ő pumpálta a 
masinát, a valcer meg csak áradt, mintha 
fényes arcú, ifjú romák játszanák a Margit-
sziget lugasai alatt, vagy mintha a feketevá-
rosi Tisza-parton húznák egy víz fölé nyúló 
teraszon, és ő dúdolta is a dallamot, emiatt 
teljes képtelenség, hogy Jocó semmit sem 
hallott, neki lassan, akadozva egy-egy sor is 
eszébe jutott, na meg az, mikor hallotta ezt 
utoljára... Olyan idős volt mint Jocó most, és 
gyönyörű szeretőjével egy orosházi fürdő-
helyen béreltek szobát, a motelre futó föld-

utat belepte a nádas, másutt meg a fűzfák 
lombalagútjában futott a kanyargós csapás, 
és a szoba ablakából csak egy diófa látszott, 
a szikár, haragos törzs, meg a nádas, a für-
dőfalu félelmetesen zúgó nádasa, az étte-
remben románul beszéltek a pincérek, és az 
ifjú Lajos fölvitte szeretőjének a rétest meg 
a vörösbört a szobába, az asszony pedig ott 
feküdt meztelenül a bíborfényben, összegu-
bózva, fenekének körteívén árnyjátékot ját-
szott a diófa lombja... És ekkor szólalt meg 
valahonnét a magyar pusztából ez a valcer, 
ami most a permetezőből előkerült.

Lajos bácsi állítása szerint ekkor rákap-
csolt, még gyorsabban pumpálta a masinát, 
mire a valcer elillant, és egy kapkodós, ide-
ges tangó került a helyére, egy csípős, iz-
gatott muzsika, amit képtelenség volt nem 
hallani, de hiába, Voith Hanna sem hallotta, 
pedig Lajos bácsi ekkor már látta is azt a kis 
dohos zugot Szentendrén, ahol egy másik 
szeretőjével bújt el a világ elől, és a Cola 
panzió teraszáról egy öreg, bezárt temetőre 
láttak, ők meg pucéran fújták kinn a füstöt, 
az útról meg-megvilágította őket az autók 
fényszórója, akárha valami kémlelő rádi-
usz volna, húztak el Pest felé a fénycsóvák, 
és megmutatták a törvénytelen nászt, az 
ifjú Lajos egyik cigiről a másikra gyújtott, a 
szomszéd portán egyszer csak bekapcsol-
ták a rádiót, és felzengett ez a tangó.

Lajos bácsinak begörcsölt a keze, és úgy 
bepermetezte a szilvafa ház felőli oldalát, 
hogy már csurgott róla az oldott, bűzölgő 
méreg, ezért átment a kert másik szeglet-
ébe, és higgadtabban pumpált tovább. A 
permetezőből lett verkli egy ízes magyar 
nótába kezdett egy kaszárnyáról... Akármer-
ről fújja a szél, találálja... Szalma Lajos nótá-
zott, és arra gondolt, milyen régen dúdolta 
ezt a dallamot, utoljára akkor, mikor ifjonti 
szegénységében nem tudott szobát bérelni 
a Tisza-parton, a Körös-Toroki Európa Kem-
ping pedig megtelt, és az ifjú Lajoska régi 
szeretőjéhez kényszerült bekéredzkedni, a 
bútorgyár üdülőjének egyik fülledt szobájá-
ba. Az elhagyott asszony egy franciaágyon 
aludt új hódolójával, további szuszogások 
hallatszottak a sötét, szúnyogos lyukból. 
Lajos az ágyra feküdt, előbb csak félősen 
várt, aztán vérszemet kapott... Akkor dú-
dolta magában utoljára ezt a nótát, hogy: 
Dombon van a kolozsvári kaszárnya... és 
nem is tudja, miért jutott ez akkor eszébe, 

talán mert a Körös felől kicsapó szél olyan 
dühösen csapkodta a spalettát, és az ifjú La-
josnak remegett a keze a félelemtől, mikor 
utat talált régi szeretője takarója alá, és alig 
kapott levegőt, mikor a hálóing is előzéke-
nyen arrébb libbent. Az ifjú Lajos ott tartott 
a nótájában, hogy: ...De sok kislány siratja 
a kedvesét..., és ez nem lehetett véletlen, 
mert az új hódoló éppen ekkor fogott gya-
nút, a finom szuszogások, a perzselő levegő 
elzavarta szeméről az álmot... Az ifjú Lajost 
nem siratta senki, mikor legurult a bútor-
gyár üdülőjének kemény lépcsőjén.

Jocó és az édesanyja csak akkor vették 
észre, hogy valami nincs rendben, mikor 
Szalma Lajos egészen hangosan, tüdőből 
kiabált, hajtotta a permetezőből lett zene-
gépet, pörgött a verkli és állítása szerint 
egyszerre Mozart szólalt meg, a Reqiuem 
halálos fegyelemmel bekúszó hangszerei 
éledtek fel, Jocó édesanyja odaszólt a te-
raszról, hogy mi ez a kornyikálás, Jocó meg 
odaszaladt, és azt kérdezte meg, miért per-
metezi Lajos bácsi dühödten a szomszéd 
ház falát, de Szalma Lajos nem hallott sem-
mit, mert szerinte Wolfgang muzsikája el-
nyomta a két fantáziátlan rokon sápítozását, 
és feléje csak áradt a múlt, a gyönge, olyan 
hamar elfedhető idő...

Ekkor változott meg minden. Lajos bácsi-
nak volt képe azt mondani, ha Jocó még a 
saját fülének sem hisz, akkor nincs menek-
vés. Jocó állt a permettől csurgó házfal mel-
lett, nézte az egészen közönséges permete-
zőt, melyből szerinte nem lett zenegép, és 
azt ismételgette, ő éppen hogy hisz a saját 
fülének: Lajos bácsi ordibálásán kívül der-
medt csönd volt. Ekkor Szalma Lajos mérgé-
ben majdnem lepermetezte Voiht Jocót, sőt 
bár a fiú félreugrott, igazából le is permetez-
te, meg azt kiáltotta, hogy ne hazudjon, ezt 
kiabálta neki, és Jocó ezt később sem tudta 
megbocsátani, hogy nagybátyja hazug-
nak nevezte őt, mert se valcert, se tangót, 
se kolozsvári kaszárnyát nem hallott, meg 
aztán a múlt izgató képei sem vonultak a 
feketevárosi házsorok alatt, ő nem látta a 
gyönyörű szeretőket, és semmilyen bútor-
gyári kalanddal nem találkozott. Szalma La-
jos keserűen rázta a fejét, aztán fél évig nem 
jelentkezett. Akkor is csak a tótvárosi állás 
ügyében telefonált, különben hajszálrepe-
dések futottak végig a régi barátság simára 
csiszolt kerámiáján.
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Az EMC piackutató vállalat egyik veze-
tője szerint a high-end kategóriába 

tartozó merevlemezeket két éven belül 
leváltják a flashalapú modellek. 

Dave Donatelli szerint a világ leg-
nagyobb adattárolási cége felkészült a 
váltásra, miszerint a high-end (csúcs-
kategóriás) merevlemezek hamarosan 
eltűnnek a piacról. De miről is lehet 
pontosan felismerni ezt a szektort? Az 
asztali és noteszgépekbe tömegesen 
gyártott SATA vagy PATA megoldásokkal 
szemben itt más specifikációkra figyel-
nek oda.

Falshmemória chipekből álló merevle-
mez (SSD):

Gyorsabbak: 10-15K RPM, akár 3x IOPS

Sokkal megbízhatóbbak: 10-szer jobb 
olvasási specifikációk, 3-5x MTBF

Csúcskategóriás csatolófelülettel ren-
delkeznek, mint a Fibre Channel (FC) vagy 
a Serial Attached SCSI (SAS)

Jellemzően kisebb a kapacitásuk, 74 
GB és 146 GB a két legnépszerűbb méret, 
nem létezik viszont 1 TB-os modell

Sokkal drágábbak, az ár gigabájton-
ként akár tízszeres is lehet.

Mindebből látszik, hogy itt a megbízha-
tóság és a teljesítmény az elsődleges, így ha 
ebben a szektorban sikereket érhetnek el a 
flashalapú SSD-k, akkor az biztos jele annak, 
hogy már nem kell számolnunk számottevő 
műszaki, megbízhatósági problémákkal. Az 
EMC megvizsgálta a jelenlegi kínálatot, és 

zöld utat adott az SSD-nek. A sebesség nem 
lehet gond ebben a kategóriában, és az árak 
várhatóan 2010 közepére azonosak lesznek 
a mai high-end kategória gigabájtonkénti 
áraival. A vállalat a megbízhatóságot sem 
tartotta akadálynak, mivel a gyártók és a 
tesztek egyaránt legalább egymillió írás-
olvasás periódust garantálnak. Mindezt  
összevetve, és figyelembe véve az SSD ki-
sebb méretét és nagyobb fizikai ellenálló 
képességét, már nem tűnik úgy, hogy Do-
natelli túl korai időpontot nevezett meg a 
váltással kapcsolatban...

Lassan valóban összeolvad a 
fényképezőgép, a videoka-

mera és a mobiltelefon (az MP3 
lejátszó már régen beleolvadt a 
mobilba...)

Az 5 megapixelesnél na-
gyobb felbontású kamerával 
ellátott mobilok nem jelentenek 
már újdonságot a hírekben, an-
nál inkább viszont a boltokban, 
így a kínai K-Touch 8 megapixe-
les modelljének piaci premierje 
mindenképpen hírértékű. 

A K-Touch C280 a 8 megapixe-
les képszenzor és a háromszoros 
optikai zoom mellett ISO 1600-
nak megfelelő fényérzékenység-
gel bír, valamint a Canon DIGIC 
III képfeldolgozó technológiájá-
val van felruházva. A beépített 
kamera emellett xenon vakuval, 
„arcfelismerő” megoldással és 
mozgókép-rögzítési lehetőség-
gel is rendelkezik. A képek táro-

lására 4 GB beépített memória, 
illetve csatlakoztatható microSD 
kártya szolgál. Ami magát a tele-
font illeti, a 2 cm vastag, kétsávos 
GSM/GPRS készülék 240x320-as 
2,8” TFT LCD-kijelzővel, zene- és 
videolejátszó szoftverrel, Blue-
tooth-al, USB-vel, „3d surround” 
hangszóróval, valamint 1300 
mAh akkuval van felszerelve, 
amely 10 óra beszélgetési és 350 
óra készenléti időt biztosít.

A K-Touch C280 2800 jüanba 
(kb. 300€) kerül Kínában, egyéb 
piacokon való forgalmazása 
ugyanakkor nem valószínű. 
Egyelőre a Samsung és az LG 
is többnyire Dél-Koreában áru-
sítja nagyfelbontású kamerás 
készülékeit – ilyen például a 10 
megapixeles Samsung B600 
–, egyes modellek pedig sokáig 
(vagy akár örökre) prototípusok 
maradnak.

Lám, mi mindenre jó a számítástechnika! Egy olasz cég például a 
minap  bemutatta legújabb fejlesztését, egy LCD-monitorokkal és 

GSM-modullal felszerelt tűzvörös színű fürdőkádat. 
A WaterGamesTechnologies Red Diamond névre keresztelt termé-

ke jóval többet tud, mint egy hagyományos fürdőkád, hiszen a gyártó 
felszerelte azt a legmodernebb technikai vívmányokkal. Különösen a 
„filmkedvelők” fogják örömüket lelni a Red Diamondban, hiszen annak 
végeiben elhelyeztek két nagy felbontású süllyeszthető LCD-kijelzőt. 
Egy másik hightech érdekesség a GSM-modul, melynek segítségével 
akár útközben hazafelé is beállíthatják a majdani tulajdonosok mo-
biljaik segítségével a kívánt hőfokot, valamint a megfelelő hangulat-
világítást. Természetesen nem hiányozhat az aranydíszítés sem, sőt 
jó néhány Swarowski-kő is növeli a luxusérzetet. A hidromasszázs, az 
automata vízhőszabályzó és fertőtlenítőberendezés az alapfelszerelt-
séghez tartoznak.

A forgalmazással és a várható árral kapcsolatos részleteket egyelőre 
nem közöltek az illetékesek, egy azonban biztos: mint minden hiper-
modern bolondságra, így erre is biztosan akad pénzes vevő...

A csúcskategóriás merevlemezek 
két éven belül eltűnnek

8 megapixeles kamerás 
mobil a kínai piacon

Fürdőkád LCD-monitorokkal 
és GSM-modullal
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Hetven nap evezés után épen, egészsé-
gesen átért Európából az Atlanti-óceán 
túlpartjára saját tervezésű és építésű 

evezős hajójával Pálos Andrea (23) és Rakonczai 
Gábor (26). A két magyar egyetemista 2006. no-
vember 27-én szállt vízre mindenre elszántan a 
spanyolországi Cadizban, és 2007 március 1-jén 
délben a boldogságtól zokogva lépett partra a 
karib-tengeri Antiguán.  Ennyi volt a hír, a többi 
már emberi történet.

Valóra vált az álmuk, pedig felnőtt életüknek 
igencsak a kezdetén tartanak még. Hajót építeni 
csak bölcs öreg emberek tudnak – állítja egy népi 
bölcsesség. Andrea és Gábor bebizonyították, 
hogy rendelkeznek ezzel a bölcsességgel. Alázat-
tal láttak hozzá a munkához, és ez a hozzáállás 
segítette át őket napokon át tartó életveszélyes 
viharokon, a monoton evezésen, ami közben 
nem is érzékelték, hogy haladnának előre, mert a 
végtelen víz vette körül őket. Sok kitartás kellett 
azokra a napokra is, amikor az egyetlen kapasz-
kodójuk szeretteikhez, a műholdas telefonjuk, 
éppen nem működött. 

A brit páros, Sir Chay Blyth és John Ridgeway 
évekkel ezelőtti teljesítménye óta hagyománya 
van az óceán átevezésének. Andrea és Gábor az 
ő nyomdokaikon haladt. Mindent aprólékosan ki-
dolgoztak, ami a biztonságos utazáshoz kellett.

Először a hajót kellett megépíteni és felsze-
relni biztonsági és navigációs eszközökkel, majd 
jöhetett mindaz, ami a létfenntartáshoz kell. 
Sportolóknak és űrhajósoknak készített ener-
giabombákat vittek magukkal, de készültek szi-
gonypuskával, pecabottal is. Tartalékoltak édes-
vizet, de olyan víztisztító pumpával is felszerelték 
a hajót, amivel napi több óra munka árán ihatóvá 
tehető az óceán sós vize. Összesen száz napra 
elegendő élelmiszerük volt. Jól kalkuláltak, mert 
három hónap után még maradt néhány mor-
zsányi energiaszelet és csokoládé a spájzban. A 
felkészülésükhöz hozzátartoztak a szárazföldi és 
vízi edzések. Kajakoztak téli hidegben, édesvízen 
és tengeren is, átúszták a Balatont.

Az óceánt átevezők nemzetközi családjában 
kialakult szabályok szerint a Kanári-szigetekről 
kellett indulniuk, és a karib-tengeri Antiguára 
kellett megérkezniük. Az első magyar páros 
azonban úgy gondolta, nem kompon szállítják el 
Tűzhangya névre keresztelt hajójukat az Ibériai-
félszigettől a hivatalos start helyszínére, hanem 
odáig is maguk fognak evezni.

A laza rákészülés helyett igazi, tétre menő 
túlélő túrába csöppentek, 12 méter magas hullá-
mok közé, ahol olyan tornádó erejű szél csapott 
le rájuk, hogy hajójukat menteni se lehetett, hi-
szen egy-két másodperc alatt 20–30 méterekkel 
dobta ide-oda a vihar. Mentést kellett kérniük, 
mert félő volt, hogy a parti sziklákhoz csapódva 
ízzé-porrá törik a hajójuk. „Folyamatosan tartot-
tuk a kapcsolatot a szüleinkkel, akik az interne-
ten figyelték az időjárás alakulását, és tanácsokat 
adott tapasztalt hajós barátunk is – meséli Gábor. 
– A helyi mentők felajánlották, hogy helikopter-
rel megpróbálnak kivinni minket. Nekünk kellett 
eldönteni, akarjuk-e? Miközben süvített az orkán 
és fulladoztunk a belélegzett vízpárától, Andival 
meg kellett beszélnünk, mit tegyünk. Tudtuk, ha 
elfogadjuk, akkor vége mindennek, odalesz az 
álmunk, mert az irányítatlanul hagyott hajónkat 
soha többé nem találjuk meg.”

Közölték, hogy maradnak. Kivetették a vihar-
horgonyt, ami valamennyire stabilizálja a hajót, 
bezárkóztak a pici kajütbe és csuromvizesen, va-
cogva, kézzel-lábbal kitámasztották magukat a 
falnál. Vártak. Ki kellett bírni, mert minden vihar 
véget ér egyszer. Ha ki tudják várni, ők győztek.

„Akkor már legalább két napja nem aludtunk 
és nem ettünk – árulja el Gábor. – Így, bezárkóz-
va, fizikailag a végletekig kimerülve töltöttük ott 
az egész éjszakát.”

A levegő újra és újra elfogyott a kabinban, 
ilyenkor pillanatra kinyitották az ajtaját, hogy 
némi oxigénhez jussanak, majd azonnal húzták 
vissza, nehogy vízből jusson be több. A vihar 
két nap múlva csendesedett le annyira, hogy a 
hullámok már nem értek az égig: hatméteresre 
szelídültek. Andi és Gábor végtelenül kimerült, 
de boldog volt. Pedig a nagy útra még el sem 
indultak.

A tényleges idő, ami a kanári-szigeteki indu-
lástól az antiguai érkezésig eltelt, 51 nap, 6 óra 

és 10 perc. Ezt az időt, amikor éppen lehetett 
normálisan haladni, kétóránkénti váltásban az 
evezőpadon töltötték. Éjjel-nappal húztak, hol 
Andi, hol Gábor. A tenyerükön az első hólyagok 
kipukkadtak, a bőr megkeményedett. Hajóval 
ritkán találkoztak, de ha igen, akkor mindenki a 
fedélzetre futott, és bámulták a motor és vitorla 
nélkül haladó két embert.  

„Bálnával is találkoztunk – mondja Gábor. – 
Néhány méterre emelkedett fel a hajónktól. Bíz-
tam benne, hogy felméri a helyzetünket, és nem 
borít fel bennünket. Keringett cápa is körülöt-
tünk, ami akkor lehetett volna veszélyes, amikor 
éppen a hajó alját sikáljuk a rátapadt kagylóktól.” 
„Akadt egy útitársunk is – újságolja Andi –, egy 
fekete hal. Ezer kilométeren át követett minket. 
Gyönyörű látvány vett körül, ha szép volt az idő. 
Milliónyi naplementét, csodálatos felhőképeket 
és mindennap legalább két szivárványt láttunk. 
Éjszaka hosszú csóvát húzó hullócsillagokban 
gyönyörködtünk.” 

A szép látvány nem lett volna elég, hogy új-
ratöltődjenek lelki energiával. Az otthoniakkal 
műholdas telefonon tartott kapcsolat volt a leg-
fontosabb. 

A célba végül fantasztikusan jó idővel lapá-
toltak be: csak négy órával maradtak el a min-
denkori leggyorsabb párostól, így dobogósak 
lettek. Miután partra szálltak, Andi egy órán át 
nem bírta abbahagyni a sírást boldogságában. 
Aztán azon nevettek, hogy elfelejtettek egye-
nesen járni a szárazföldön: úgy mozogtak, mint 
a részegek. A repülőtéren babérkoszorúkkal és 
pezsgőkkel várták őket a barátok, köztük Fa Nán-
dor, aki első magyarként vitorlázta körül egyedül 
a Földet saját építésű Szent Jupát vitorlásával.

Andrea elárulta, hogy kapcsolatuk Gáborral 
megerősödött. A hajóépítést sem akarják abba-
hagyni, hiszen maguk előtt is éppen ezt bizonyí-
tották, hogy ehhez értenek a legjobban.

Nem friss hír ugyan, nem is hírként adjuk közre, hanem 
az emberi elszántság, kitartás és céltudatos cselekvés 

iskolapéldájaként azt, hogy két magyar fiatal saját készítésű 
evezős hajójában (hiszen csónaknak aligha nevezhetjük a 

járművet) átevezte az óceánt. Lássuk azonban történetüket.

Hetven nap 
az óceánon
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Miről árulkodik az arcunk? (2.)

Sok ember úgy véli, hogy ma a rossz modor 
korában élünk; régebben minden más és 

jobb volt. Mélabúsan gondolhatunk vissza a 
választékos udvariasság és a kézcsók korára, 
de könnyen elfelejtjük, milyen kemény volt a 
valóság abban a században, amikor napiren-
den voltak a párbajok.

Változnak az idők, változnak a szokások. 
A tisztaságra ma nagyobb súlyt helyezünk, 

mint valaha: a 18. században például már a 
fürdés szó hallatán is a homlokukat ráncolták 
az emberek, és a hölgyek tornyosuló hajkölte-
ményeiben nem ritkán tetvek nyüzsögtek. Ha 
a házigazda megkóstolta a vendégeinek kínált 
bort, azt nem azért tette, hogy megvizsgálja, 
megfelelő hőmérsékletű-e, hanem, hogy bebi-
zonyítsa, nem mérgezték meg.

N. A. 

Azt mondják, oda még a király is gyalog jár. 
Az illemhelyről van szó, és nincs ebben 

semmi illetlenség. Nem mai találmány, a régé-
szek szerint a sumerok már háromezer évvel 
ezelőtt ismerték  és használták. Olyan vízzel töl-
tött edények voltak, melyeket zsinórral lehetett 
kinyitni. Az egyiptomiak félreeső helye az udvar-
ban volt. Egy ilyen kamra téglából épült, ülőkéje 
pedig mészkőből készült. Ebbe homokot szór-
tak, melyet időközönként cseréltek. 

A jómódú görögök és rómaiak márvánnyal 
kirakott, nimfákat és szatírokat ábrázoló mozai-
kokkal díszített alkalmatosságokat használtak.

A középkorban a feudális urak toalettje egy-
szerű téglaüléses kamra volt. A szegény ember-
nek ehelyett csak agyagedény jutott. 

Az első öblítős vécét az angol John Harring-
ton találta fel. Ezért kapta az angol vécé elneve-
zést. Találmányát I. Erzsébet angol királynőnek 
ajándékozta, aki olyannyira méltányolta azt, 
hogy hálából 1590-ben nemesi rangra emelte a 
feltalálót. De még sok időnek kellett eltelnie, míg 
elfogadták művét, mivel akkoriban a toalettszék 
volt divatban. Ez a masszív, faragott bútordarab 
ülőkéje alatt toalettedényt tartalmazott. Valószí-
nűleg az is emelte tekintélyét, hogy aki előtt a 
király ráült erre a székre, megtiszteltetve érez-
hette magát.

Ugyancsak egy angol találta fel a modern 
öblítős vécét is. Alexander Cumming 1775-ben 
megalapozta, majd honfitársa, Thomas Crapper 
tökéletesítette az ötletet.

A WC (water closet) rövidítést a 19. század-
ban kezdték használni, megjelölve ezzel az il-
lemhelyek hollétét.

Sz. É. 

A divat folyton változik, követni szinte 
lehetetlen. Ugyanígy változnak a divat-

színek is. Egyik nyáron a hófehér a menő, a 
következőn már a kék minden árnyalata. 
Ahogy azonban figyelembe vesszük, nem 
mindenkinek áll jól például a miniszoknya, 
úgy odafigyelünk arra is, kinek melyik szín a 
legelőnyösebb. Íme a javaslat:

Halvány, sápadt arcszínhez: tengerész-
kék, piros, homokszín, barna (kevésbé a cit-
romsárga).

Barnás (kreol) arcszínhez: salátazöld, vi-
lágoskék, barna, ibolyalila, paprikapiros (ke-
vésbé a sötétkék és szürke).

Kék szemhez: meggypiros, rózsaszín, 
szürke, barna és a kék minden árnyalata. 

Zöld szemhez: borostyánsárga, világos-
zöld, mustárszín, őszbarna.

Barna szemhez: homokszín, barna, na-
rancs- és rózsaszín, valamint az égszínkék.

Fekete hajhoz: piros, homokszín, na-
rancs- és kukoricasárga, türkiz, világoskék, 
rózsaszín.

Szőke hajhoz: piros, sötétkék, világoskék, 
narancsszín, csokoládébarna, türkiz.

Barna hajhoz: halványlila, rózsaszín, ég-
színkék, homokszín, narancs, citromsárga, 
zöld, fehér.

Vörös hajhoz: szilvakék, élénkzöld, tür-
kiz, fehér (a vörös hajszín az egyetlen, ahol 
a szem és a bőr színétől függetlenül is tilos a 
piros, a bordó és a rozsdabarna).

Közismert tény, hogy a kóla koffeint 
tartalmaz. 3 dl kóla koffeintartalma 

majdnem egyenlő egy erős presszókávé 
koffeintartalmának felével. Mindez nem 
hátrány, inkább előny egy felnőtt számára, 
mert élénkíti, de mi történik, ha gyermek fo-
gyasztja? Ugyanazt a hatást váltja ki a gyer-
mek esetében is, mint a túlzott kávéfogyasz-
tás: ideges lesz, felgyorsul a szívműködése, 
nem tud aluni. A nagy mennyiségű kóla fo-
gyasztása a gyerekek esetében mindig káros 
következményekkel jár.

Ugyanaz a helyzet a teák esetében is. A 
valódi feketetea, amit bármilyen gyümölcs-
aromával ízesítenek, ugyanolyan élénkítő 
hatású, mint a koffein, a tea hatóanyagát 
teinnek nevezzük. A tea fogyasztásakor az 
élénkítő hatás elhúzódó, négy órával az el-
fogyasztott tea után éppen úgy nem tudunk 
elaludni, mint a kávétól.

A valódi szárított gyümölcsből készült 
teát a nap bármelyik szakaszában fogyaszt-
hatjuk minden mellékhatás nélkül.

B.

Ahány kor, annyi szokás

Ez is 
történelem...

Kinek melyik szín illik

A koffein és a tein
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Szabadka, Majsai Úti 
Általános Iskola 6. d

Felső sor: Borka Krisztina, Horvát Rita, Lőrinc 
Klaudia, Szaulity Marina, Salling Melissza, 
Franciskovity Annamária, Zsoldos Olivér, Illés 
Miklós

Középső sor: Csordás Valéria (oszi), Pintér 
Nikol, Kovács Ágnes, Siflis Anna, Szabó Beáta, 
Boros Orsolya, Szabó Kornélia, Bodócsi Beáta, 
Slajher Nikoletta

Alsó sor: Nyirádi Norbert, Fűr Ervin, Balog 
Ádám, Zsoldos Dániel, Gálfi Zsolt, Benacsek 
Krisztián

Az osztály létszáma: 22 (14 lány, 8 fiú)
Osztályfőnök: Csordás Valéria
Osztályelnök: Illés Miklós
Titkár: Szabó Beáta 
Pénztáros: Bodócsi Beáta
A legszebb fiúk: Illés Miklós, Balog Ádám, 

Nyírádi Norbert
A legszebb lányok: Szabó Beáta, Siflis Anna
Becenevek: Botkocsi (B. Beáta), Fradista (Sz. 

Marina), Pamela Anderson (B. Ádám), Francia 
Mánia (F. Annamária), Ketchup (Zs. Dániel), 
Olívabogyó (Zs. Olivér), Mirelit pizza (L. 
Klaudia), Kornyika (Sz. Kornélia), Sintér (P. 
Nikol)

Kedvenc tanáraink: Csordás Valéria 
(osztályfőnök), Vuleković Beáta (földrajz), 
Csőke Márta (történelem), Kovács Izabella 
(zene)

Kedvenc tantárgyaink: torna, föci, töri, matek

Az osztály zenészei: Kovács Ágnes (zongora), 
Salling Melissza (fuvola), Szabó Kornélia 
(cselló)

Az osztály rajzolói: Pintér Nikol, Szabó 
Kornélia, Lőrinc Klaudia

Sportolóink: Bodócsi Beáta (úszás), Boros 
Orsolya (úszás), Kovács Ágnes (úszás), Illés 
Miklós (úszás), Siflis Anna (röplabda, úszás), 
Szabó Beáta (röplabda), Salling Melissza 
(szertorna), Balog Ádám (tenisz), Fűr Ervin 
(gimnasztika)

A legpletykásabb: Boros Orsolya
Dumagép: az egész osztály 
A legérzékenyebb: Pintér Nikol
A legalacsonyabb: Salling Melissza
A legmagasabb: Slajher Nikoletta
Községi versenyen helyezést értek el: Szabó 

Beáta (nyelvtanverseny, 2. helyezés), Kovács 

Ágnes (nyelvtanverseny, 1. helyezés), Illés 
Miklós (matematikaverseny, 2. helyezés)

Kedvenc ételeink: pizza, spagetti, halászlé, 
levesek

Kedvenc italaink: Pepsi, gyümölcslé
Hová szeretnénk elutazni: közös nyaralásra a 

tengeren
Kedvenc országaink: Görögország, 

Spanyolország
Kedvenc színészeink, színésznőink: Eddy 

Murphy, Zac Efron, Csányi Sándor, Káló Béla, 
Jessica Alba, Vanessa Hudgens, Eva Longoria

Az osztály eredményei: A 2007-ben 
megrendezett ÁMV-n (általános iskolások 
művészeti vetélkedője) 1. helyezést értünk 
el színdarabunkkal. Az dén pedig a félévi 
átlagban szintén aranyérmesek lettünk a 
felsősök közül.

Az idén is a  szabadkai Széchenyi István Ál-
talános Iskolában került sor az oktatásügyi 

minisztérium által szervezett magyar nyelvi és 
nyelvhelyességi verseny köztársasági döntő-
jére, melyre kilencvenkilenc felső tagozatos 
tanuló érkezett Vajdaság ötvenegy iskolájából. 
A versenyen többek között jelen volt Nyilas 
Sóti Irén, az oktatásügyi minisztérium tanügyi 
tanácsosa, és dr. Lánc Irén, a Bölcsészettudo-
mányi Kar magyar tanszékének vezetője is, aki 
kifejtette: az, hogy a diákoknak a megmérette-
tésen olyan nyelvtani feladatokat kell megol-
daniuk, melyek túllépnek a tananyag keretein, 
sokkal tágabb szemléletet, valódi nyelvismere-
tet és gondolkodást igényel. 

A nyolcadikos diákok között volt a legna-
gyobb versengés, ketten is elérték a maximá-
lis húsz pontot, mégpedig Solymosi Laura, a 
péterrévei Samu Mihály, és Görög Arnold, a 
szilágyi Kis Ferenc iskola tanulója.

A péterrévei Samu Mihály iskolában Tóth 
Piroska magyartanárnő, és Beretka Ferenc 

igazgató nagyon örültek a jó hírnek. Ők is örül-
nek a jó hírnek, Laura szép eredményének. A 
győztes ötödikes kora óta ott van a szavaló- és 
fogalmazási versenyeken, szeret benne lenni a 
Jó Pajtásban, tehát szívesen mesélt bármilyen 
témáról, ha kérdeztem. De, hogy legjobban a 
nyelvtant szeresse? Ilyen eredményt csak az 
érhet el, aki szereti anyanyelvét...

– Ötödikes koromban kedveltem meg a 
nyelvtant – kezd a mesélésbe Laura –, s csak 
hatodikban mentem először versenyre. Tavaly 
már eljutottam a köztársaságira, s ezért az idén 
nem kellett menni a községire, hanem mind-
járt a körzetire. A magyartanárnővel sokat 
gyakoroltunk, s nekem ez tetszett, mert szere-
tem a nyelvtant. Igazán boldog voltam, mikor 
megtudtam, hogy első lettem, s mindjárt ha-
zatelefonáltam a szüleimnek. Ők is örültek a jó 
hírnek. Az oklevél mellé Bori Imre: A jugoszlá-
viai magyar irodalom története című könyvet 
kaptam. Ennek is megörültem, mert olvasni 
nagyon szeretek.

– Valamikor nem kellett fölvételizni annak, 
aki a köztársasági versenyen ilyen eredményt 
ért el.

– Gimnáziumba megyek, s kell fölvételizni. 
Igaz, három pontot kaptam az első helyezésért.

Gratulálunk Laurának, s kívánjuk, hogy 
először is sikerüljön a fölvételi, s az általános 
műveltséget adó gimnáziumban is ilyen szép 
eredményeket érjen el, mint eddig.

K. E.

A nyelvtan szerelmese
A köztársasági nyelvi és nyelvhelyességi verseny győztese
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Képzelt állat tesztje
Mi kell hozzá?
Először is tegyél magad elé egy A4-

es papírt, és egy ceruzát. Annyi időd 
van, amennyit csak szeretnél. Vonulj el 
egy olyan szobába, ahol a következő 
tíz-húsz percben biztosan nem fognak 
megzavarni. 

A feladat a következő: Rajzolj egy 
olyan állatot, amilyen nem létezik. Hagyd, 
hadd szárnyaljon a fantáziád. Rajta!

Elemzés – (Figyelem! Csak akkor sza-
bad elolvasni, ha már elkészült a rajz!) 

Ez a teszt egy úgynevezett projektív 
(kivetítő) módszeren alapul. Ez azt jelenti, 
hogy miközben rajzolsz, a papíron meg-
jelennek a tudattalanod üzenetei. Vagyis 
hiába hiszed magad szelíd kis nyuszinak, 
ha az állatodnak hatalmas agyarai és 
marcangoló karmai vannak. 

1) Hol helyezkedik el a rajz? 
Az értékelésedben fontos szempont, 

hogy az A4-es papíron mekkora helyet 
foglal el a rajzod, és hol helyezkedik el. 
Ha a papír jobb oldalán van túlsúlyban 
az állat, akkor hajlamos vagy a múltba 
tekingetni, és ezen keseregni. Az ilyen 
emberek lelkében általában a negatív 
érzelmek vannak többségben. Ha az álla-
tod feje jobb oldalon van, a jövőbe néző, 
tevékeny személyiség vagy. Ha a papír 
bal oldalán van a rajz döntő része, akkor 
inkább a jövőt tervezgető, előre tekintő, 
és javarészt pozitív érzelmű ember vagy. 
Ha az állatod feje balra áll, határozatlan 
vagy, és hajlamos arra, hogy megrettenj, 
ha cselekedned kell. 

Ha a papír felső részére rajzoltál in-
kább, szintén a pozitív,  ha az alsó részére 
rajzoltál, inkább a negatív érzelmek do-
minálnak benned. 

Ha a rajzod alapján megállapítottad, 
hogy a negatív érzelmek rabja vagy, állj 
meg egy percre, és gondolkodj el ezen. 
Negatív érzelemnek mondjuk a haragot, 
lehangoltságot, szorongást, féltékenysé-
get, dühöt, agressziót, és minden olyan 
érzelmet, ami rossz érzéseket kelt ben-
ned. Tudnod kell, hogy minden ilyen ér-
zelem téged rombol. 

2) Arról, hogy a papír melyik részé-
re rajzoltad az állatod, arra is követ-
keztethetsz, milyen az önértékelésed.

Ha a felső részébe került a rajz, túlér-
tékeled magad. Ez azt jelenti, hogy po-
zitívabban gondolkodsz magadról és a 
képességeidről, mint amilyen valójában 
vagy. Lehet, hogy udvariasnak tartod 
magad, pedig inkább letaposod az öreg 
néni lábát, mintsem hogy magad elé en-
gedd.

Ha a papír közepén helyezkedik el 
a rajzod, elégedett vagy magaddal, és 
helytálló az önértékelésed. Tisztában 
vagy az erényeiddel épp úgy, mint a hi-
ányosságaiddal, de ez utóbbiakból sem 
csinálsz gondot magadnak. Elfogadod és 
szereted magad.

Ha a papír aljára rajzoltál, nincsen 
elég önbizalmad. Alulértékeled magad, 
úgy érzed, semmire sem vagy jó. Ráadá-
sul bele is törődsz ebbe. Minél kisebb a 
rajzod, és minél inkább a lap alján van, 
annál nagyobb szükséged van önbiza-
lomra. Tudd, hogy mindenkiben van 
szép és jó, mindenki értékes valamiben. 
Te is! Csak meg kell találnod, hogy mi-
ben. 

3) Hogy néz ki az állatod?
Először is nézd meg jól. Milyen hatást 

kelt? Kedves? Ijesztő? Félelmetes? Ara-
nyos? Félénk? Ez máris mind rólad be-
szél. Ha az állatod ijesztő, talán szeretnéd 
elijeszteni az ellenségeidet. De biztosan 
ellenségek azok, akiket annak gondolsz? 
Ha az állatod összességében bájos, ked-
ves, megnyugodhatsz, hogy te is egy 
kedves, szerethető személyiség vagy.

Milyenek a vonalak, amelyekkel raj-
zoltad? Erősek, határozottak, energiku-
sak? Ha igen, büszke lehetsz, mert te is 
határozott, energikus ember vagy. Vagy 
éppen határozatlanok, alig láthatók? Ez 
bizony a tükröd. 

Kire néz az állat? Ha szembe néz, az 
azt jelenti: Én vagyok a középpont. 

Ha a testéhez képest nagy a feje, ész-
lény vagy. Inkább az eszedre hallgatsz, 
mint a szívedre. A nagyfejű állatot rajzoló 

emberek általában nagy intellektussal 
bírnak.

Ha az állatodnak nagy a füle, akkor 
nagy érdeklődést mutatsz mások iránt, 
és hajlamos vagy arra, hogy függővé 
tedd magad a külső információktól, 
vagyis befolyásolható vagy.

Ha nagy a szeme, akkor még ma is kí-
sértenek a gyerekkori félelmeid. Túl sokat 
aggódsz. A nagyon nyitott szem sérülé-
kenységet jelöl, a vonalakkal besatírozott 
szem pedig nyugtalanságot, rossz előér-
zeteket, félelmet, szorongást.

Ha szempillát is rajzoltál, az a nőiessé-
gedet jelöli, vagyis azt, hogy fontosnak 
tartod hangsúlyozni. De vigyázat, túl 
nagy szempillák a hiszti hírnökei!

Most nézzük a száját. Ha fogakat raj-
zoltál, hajlamos vagy a szóbeli agresszió-
ra. Ha agyarat is, akkor még agresszívabb 
vagy. Ha látszik az állat nyelve, hajlamos 
vagy a fecsegésre. Ha szépen megrajzolt 
ajkai vannak az állatodnak, érzelmes, és 
nagyon érzéki ember vagy.

Az állatod lábai a támasztékok. Ha 
nincsenek lábai, azt jelenti, úgy érzed, 
nincs támaszod, nem érzed magad biz-
tonságban.

Az állat törzse az érzelmi és érzéki 
szféra. Minél nagyobb és jelentősebb a 
törzs, annál érzelmesebb ember vagy. Ha 
az állatnak alig van törzse, szinte a fejé-
ből nőnek ki a lábai, akkor nem engedsz 
teret az érzelmeidnek.

Van-e az állatodnak farka? Ha van, de 
lóg, az bizony negatív hozzáállásra utal. 
Ha balra áll, passzivitást jelöl, ha jobbra 
áll, aktivitást. Ha felfelé kunkorodik, ak-
kor pozitívan állsz hozzá a döntési hely-
zetekhez.

Ha szőrös, pikkelyes az állat, vagy bár-
mi elfedi a testét, zárkózott személyiség 
vagy.

Ha robotszerű gépállatot rajzoltál, 
akkor hajlamos vagy elszakadni a termé-
szettől. 

Végezetül fontos leszögezni, nincs jó 
rajz vagy rossz rajz! Ez a rajz a lelked álla-
potáról árulkodik. 

Rajzolni mindenki 
tud. Még te is. Lazíts, 

engedd el magad, 
hunyd le a szemed, és 
képzelj el magadnak 

egy állatot. Olyat, 
amilyen nem létezik. 
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„Kedves Bizalmas!
Én egy tizennégy éves lány vagyok, és nagyon szerelmes. A gond 
az, hogy a fiú nem viszonozza, legalábbis én így érzem. Mivel a 
fiú a szomszéd osztályba jár, így mindig látom. Amikor a szünet-
ben a barátnőimmel vagyok, néha-néha odapillant, és keresi 
a tekintetem. Én ekkor nagyon örülök, de nem sokáig, mert ha 
SMS-t írok neki, nem válaszol rá. A barátnőim viszont azt mond-
ják, hogy tetszem neki, de ő nem szeretné más orrára kötni. Más 
pedig azt mondja, hagyjam békén, még sok helyes srác van a vi-
lágon. Kérlek, adj tanácsot! Mit tegyek? Nem tudok lemondani 
róla, nekem csak ő tetszik.

Viszonzatlan szerelem”
Válasz:
Kedves Viszonzatlan szerelem!
Mit tegyél, kérdezed tőlem, közben magad megadod a 
választ is a feltett kérdésre, hisz leírtad, hogy nem 
tudsz lemondani róla, neked csak ő tetszik. De 
azt megteheted, hogy türelmes leszel a fiúval 
és önmagaddal is. Mivel a fiú megmutatta, 
hogy érdekled, oda-oda pillant és keresi a 
tekintetedet. Azt is megmutatta, hogy mit 
nem akar: nem akar telefonkapcsolatot, hisz 
nem válaszol a neki küldött SMS-re. Ezek 
szerint csak másik taktikát kell alkalmaz-
nod. Amikor szünetben keresi a tekintete-
det, visszanézel, rámosolyogsz és lesütöd a 
szemed, és nem küldesz neki SMS-t. A veled 
egykorú fiúkat nem ugyanabban az időben ér-
deklik ugyanazok a dolgok, mint a lányokat, és 
később érnek meg sok mindenre, így a szerelemre 
is. Fel kell készülnöd arra, hogy ez a „pillantásos” játék 
eltarthat egy ideig, amíg a fiúban megérik az elha-
tározás, hogy tegyen is valamit, közeledjen hoz-
zád, más szóval, ő tegye meg az első lépést. Ha 
mégsem lesz az egészből semmi sem, az se baj, 
mert gyakoroltad a flörtölés művészetét és a 
türelmet. Ezt aztán alkalmazhatod a többi sok 
helyes srácon, akik a világon vannak, ahogyan 
ezt a barátnőid mondták. Lehet, hogy egy idő 
után azt fogod észrevenni, hogy már egy má-
sik fiú dobogtatja meg a szívedet és váltasz 
vele pillantásokat.

„Kedves Bizalmas!
Kérlek, segíts! Én egy nyolcadikos lány vagyok és 
egy 16 éves fiúval kezdtem el járni. A problémám az, 
hogy bizonyos szempontból tapasztaltabb vagyok, mint a fiúm. 
Én már több fiúval jártam, a fiú pedig csak kevés lányal. Az az 
igazság, hogy ez a tapasztaltság nem igazi, mert én azért nagyon 
szégyenlős vagyok, a fiúim voltak eléggé rámenősek. A gondom 
az, hogy most nem tudom, miként viselkedjek az új fiúmmal, aki 
őrülten tetszik, és nem szeretném, ha tapasztalatlannak érezné 
magát mellettem. Mit tegyek, hogy fölbátorítsam, hogy megte-
gye az első lépést? Adj tanácsot!

Szöszi”
Válasz: 
Kedves Szöszi!
Azt hiszem nem vagy te olyan szégyenlős, mint amilyennek gondo-
lod, hisz belementél sok mindenbe a fiúkkal. Most eljött a pillanat, 
hogy ha fontos neked ez az új fiú, az ő tempójával haladjatok előre. 
Ezt eddig is így tetted a fiúkkal, csak most lassúbb lesz a tempó. 
Várd ki, hogy ő kezdeményezzen, ő tegye meg az leső lépéseket, 
akkor, amikor neki megfelel. Azt hiszem, hogy a fiú kisebbrendűsé-

gi érzésével nem nagyon kellene törődnöd, mert ha tudott az elő-
életedről, akkor pont a szerelmi tapasztalat az, ami egyebek között 
vonzóvá tett a számára, mint ahogyan nem a fiú szerelemi tapasz-
talata az, ami miatt belehabarodtál. Élvezd, hogy együtt lehettek, 
beszélgessetek, nem kell rögtön a szexre térni, előbb jól ismerjétek 
meg egymást. Ha alkalmad lesz rá, mondd el neki, hogy mi az, amit 
szeretsz benne, a sok szuperjó tulajdonságát, hogy milyen jól érzed 
magad vele, még akkor is, ha csak együtt vagytok és nem csinál-
tok semmit sem. Szóval türelem, lassú tempó, sok-sok beszélgetés, 
barátkozás, az idő eltöltése valamilyen más tevékenységgel, mint 
a kerékpározás, korcsolyázás, séta, mozi, színház (ha van rá mód). 
Bízd rá magad most is a fiúra, ugyanúgy, mint eddig.

„Kedves Bori Mária!
Én egy 4. osztályos lány vagyok. Nagyon komolynak tartom 
magamat. Az osztálytársaim pedig állandóan csúfolnak, sze-

rintem azért, mert ők még babáznak, engem meg már ezek 
a dolgok nem érdekelnek. A barátnőim is idősebbek nálam. 

A gondom az, hogy azt mondják rám, kövér vagyok, hülye 
az öltözködésem, gúnyneveket is kiabálnak utánam. Mit 
tegyek, hogy ez a helyzet megváltozzon? Kérem, adjon 
tanácsot!

Bibi”
Válasz:
Kedves Bibi!

Úgy látszik, te a korábban érők közé tartozol, és nálad már 
megkezdődtek a serdülőkori változások, és ezért nevezhet-

nek kövérnek. Az, hogy korábban megértél, nem jelent sem 
erényt, sem hibát. Ki kell várnod, hogy a többiek is átlépjenek 

a serdülők világába, akkor ők is másként látják majd a világot, más 
dolgok kezdik el érdekelni őket, ahogyan ez veled is megtörtént. 

Addig is legyél velük türelmes, néha azért ülj le velük te is ba-
bázni. Ők is ugyanolyan fontosak számodra, mint az idősebb 

barátnőid, nélkülük nem megy majd a felnőtté válás, szüksé-
getek van egymásra és fontosak vagytok egymásnak, hisz a 
kor-, illetve osztálytársaid. A piszkálódást meg engedd el 
a füled mellett. Ha nekiállsz vitatkozni, vagy megtámadod 
őket, akkor elérték azt, amit akartak, hogy fölbosszantsa-
nak, hogy velük foglalkozz és ne mással.

„Kedves Bizalmas sorok!
Tizenhárom éves vagyok, és nincs fiúm. Minden barát-

nőmnek már van, csak nekem nincs. Mit tegyek? Én na-
gyon szégyenlős vagyok. Van egy szimpátiám, gimibe jár, 

és már régen nem láttam, mert a sulija a város másik végén 
van. Tetszik, de én még szívesebben olvasok és tanulok. Megpró-

báltam már olyan lenni, mint a többiek, de nem sikerült. Segíts, 
mit tegyek?!

Gogili”
Válasz:
Kedves Gogili!
Semmi esetre se akarj más lenni, mint ami vagy: egy kedves, érdek-
lődő, a világot szemlélő, olvasást és tanulást kedvelő tinilány.
Azért is maradj az, aki vagy, mert nem érezted magad jól, amikor 
kiléptél abból a „szerepből”, amelyikben eddig az egész életedet 
leélted. Azt hiszem, még nem maradtál le semmiről sem, még nem 
jött el a te „szerelemes időd”. Ki kell várnod, hogy spontánul (nem 
erőszakkal!) megérjél arra, hogy igazából szerelmes legyél. Ne akarj 
minden áron járni valakivel, hogy nehogy lemardj a többiektől. In-
kább barátkozzál, ismerkedjél, társalogjál fiúkkal-lányokkal egyará-
nt, gyakorold a kommunikáció csínját-bínját. Erre jó alkalom lesz a 
nyár, ha bekapcsolódsz, persze az érdeklődésednek megfelelően, 
valamelyik nyári tábor életébe.  

Válaszol: Bori Mária pszichológus
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A gimnázium első osztályát Budapesten jártam. Egy öreg házaspár-
nál laktam, s délutánonként magamra maradtam a szobámban.

Az ablaknál, egy kalitkában két éktelen hangú kanári süvöltö-
zött folytonosan. Nem bírtam tőlük tanulni. Hát azt cselekedtem, hogy 
egy újságpapírossal föl-fölcsaptam a fejem fölé, ahol a madarak kalitkája 
lógott. 

Ilyenkor meg-megijedtek és elhallgattak. De csakhamar megint újra-
kezdték a nótát. 

Hogy én már untam a csapkodást, azt találtam ki, hogy én is fütyültem. 
A zsebkésemet tettem az ajkam elé, s ily módon élessé vált a fütyülésem.

Persze akkor magam se tudtam tanulni, de legalább gyönyörködtem 
abban a gondolatban, hogy a kanárik éppúgy bosszankodnak az én fü-
tyülésemen, mint én az övékén.

Egy nagy kandúr macskája volt a gazdámnak, vörhenyesfehér. Egy-
szer, ahogy így süvöltök, előfut az ágy alól, az asztalra ugrik, és nyávogva 
néz rám, azután meg a vállamra lép, és ott nyávog.

Látszott rajta, hogy a süvöltés bántja.
Ahogy a süvöltést abbahagytam, visszament az ágy alá.
Megint süvöltök, megint előfut. Most már föltérdeltem az asztalra, és 

igen mulattatott, hogy ő a hátamra ugrik, és nyavukol.
Azután összetettem két széket, annak a karfájára térdeltem föl. A 

macska ott is rám futott.
Hát eddig csak értem az állat magviseletét. De hogyan magyarázzam 

meg, hogy egyszer, mikor az udvaron magam untából süvöltöttem, a 
macska nyávogva futott hozzám a pincéből vagy a padlásról, s mindad-
dig nyugtalankodott, míg csak abba nem hagytam. Hiszen az lett volna 
a természetes, hogy ha őt bántja a hang, ne hozzám fusson, hanem men-
jen el minél távolabb; a pincébe, padlásra különben se hatolhatott el a 
hang olyan erősen, hogy annyira bánthatta volna a fülét, mint abban a 
zárt, csendes szobában.

De ő hozzám futott, előjött, akárhol volt is.
Egyszer az asszonyom a csirke nyers apróságait bízta rám, hogy adjam 

a macskának. Én, mint afféle unatkozó gyerek, nem vetettem egyszerűen 
oda, hanem – egy szivattyús kút volt az udvaron félig a tűzfalba építve, 
arra dobáltam fel. A macska éhes volt, mohón ugrott fel mindannyiszor a 
falatokért, és én mulattam az ő ugrándozásán, ágaskodásain.

Ez megtörtént többször is.
A ház csendes volt, noha háromemeletes, de gyermekek nem lakta 

benne. Így magyarázható meg, hogy valahányszor az asszonyom ba-
romfit ölt, a macska előjött a kés köszörülésének a hangjára.

Hanem egyszer mégis – a háztetőn járt-e vagy hol – nem jött elő.
– Hol az a macska? – kérdezte az asszony. – Ugyan, hívd elő.
Én az ajtóban álltam, és a késpengét az ajkam elé tettem. Hát a macs-

ka csakhamar megjelent.
Másnap délután elbeszéli az asszonyom egy vendégének, hogy én 

hogyan betanítottam a füttyszóra a macskát. Kérte, hogy tegyek próbát. 
Hát a macska meg is jelent, s a lábamhoz dörgölődzött.

– Ez semmi – mondom akkor –, a macska nekem másképp is engedel-
meskedik.

Azzal, hogy az udvaron álltunk, azt mondom neki:

A macska

– Hopp, fel a kútra!
Azzal olyanformán mozdítottam a kezemet, mintha 

ennivalót dobnék a kút tetejére.
A macska rohant az öl magas kőkútra, és ott jobbra-

balra ágaskodott.
Lehívtam, megint felküldtem.
A nézők bámultak rajta, s nem értették persze, hogy 

miért engedelmeskedik nekem a macska, én meg nem 
magyaráztam el.

De azt hitték a házban, hogy macskabűvölő vagyok.

Gárdonyi Géza
Faltisz Alexandra illusztrációja



Jó
 P

aj
tá

s
��

A keserű étel fontos szerepet játszik az 
emésztésben, ezért rossz ötlet, hogy 

egy ideje az élelmiszergyártók mindenből 
kivonják a keserű ízt. Persze ők ezt azért 
teszik, hogy sokan fintorognak, ha valami-
lyen keserű étel – kelbimbó, endívia vagy 
grépfrút – kerül az asztalra. Pedig annak 
hatására reflexszerűen több nyál keletkezik 
a szánkban, s miután a benne levő enzimek 
megkezdik az emésztést, a szervezet több 
gyomornedvet, epét választ ki, sőt a has-
nyálmirigy működése is optimálissá válik. Az 
elfogyasztott étel jó ütemben halad a maga 
útján, nem érzünk kellemetlen teltséget.

Másik hasznos anyag a B-vitaminok cso-
portjába tartozó folsav. A vitamin természe-
tes formában megtalálható a brokkoliban, 
a levélzöldségekben, a paradicsomban, a 
babban és egyes citrusfélékben, de tabletta 
alakjában is szedhető. 

D–V

Az állatok ösztönösen tudják, mit ehetnek 
meg és azt is, hogy miből mennyit egye-

nek, hogy egészségesek maradjanak. A mér-
gező növényeket felismerik és elkerülik. Való-
színűleg az ősember is rendelkezett valamiféle 
hasonló ösztönös tudással. 

Az ősi kultúrákban a növények ismerete és 
alkalmazása szoros kapcsolatban volt a mágiá-
val és a vallásos rítusokkal. 

Mintegy 3500 évvel ezelőttről származnak 
a gyógynövényeket említő legkorábbi orvosi 
vonatkozású írásos emlékek. I. e. 2300 évvel 
már 250 növényt ismertek a sumer „gyógy-
szerészek”. Az egyiptomi papiruszok (i. e. 1600 
tájáról) is sok, ma is ismert növényi és állati 
eredetű gyógyszerről tudósítanak. Ismert nö-
vények voltak például a koriander, az édeskö-

mény, a kakukkfű. Állati termékek a viasz, az 
állati zsírok.

Az orvostudomány atyjaként tisztelt Hip-
pokratész kb. 300 gyógyszert alkalmazott, 
például: a kamillát, búzavirágot, fokhagymát, 
rozmaringot stb.

A középkorban a gyógynövények ismere-
tét a szerzetesek őrizték meg. A kolostorokban 
gyógynövénykertek létesültek, ahol a szerze-
tesek gyűjtötték és termesztették a gyógynö-
vényeket. 

A 16. században, a reneszánsz idején, bő-
vültek az emberi test felépítéséről és működé-
séről szerzett ismeretek. Ekkor érdekes tanok is 
születtek. Paracelsus római orvos szerint, pél-
dául a növények külső tulajdonságai mutatják 
meg azok gyógyító erejét. A dió például azért 
alkalmas a fejből eredő fájdalmak enyhítésére, 
mert a termés formája az emberi koponyára, a 
mag pedig az agyra emlékeztet. 

Később bekerültek Európába az Újvilágból 
az amerikai indiánok szerei, mint amilyen pél-

dául a kininfa kérgéből származó kinin, mely a 
malária gyógyszere. A 19. században lehetővé 
vált nemcsak a növényi hatóanyagok elkü-
lönítése, hanem a természetes hatóanyagok 
mesterséges előállítása is. A 20. században 
már teljesen háttérbe szorultak a természetes 
eredetű gyógyszerek és a gyógyszergyárak ké-
szítményei váltak uralkodóvá.

Napjainkban egyre többen használják újból 
a gyógynövényeket, csak ma már leggyakrab-
ban nem maguk az emberek gyűjtik, hanem 
szaküzletekből szerzik be őket.

P.  Á.

A leves nagyon fontos az ember szervezete 
számára. Több nép vallja, hogy ritkán be-

tegszenek meg azok, akik bizonyos leveseket 
rendszeresen fogyasztanak. Japánban a nőknek 
szülés után hallevest adnak, a Földközi-tenger 
afrikai partvidékén élők fokhagymalevessel 
előzik meg a betegségeket. Az amerikai Miami 
egészségügyi kutatóintézetének orvosai erős 
nátha ellen szintén fokhagymalevest ajánlanak. 
A bajorok borsóból, az amerikaiak burgonyából, 
az ukránok céklából főzik egészségmegőrző le-
vesüket.

A leves a rákbetegség megelőzésében is 
szerepet kaphat. Takesi Hirojam tokiói kutató 
17 éven át végzett vizsgálatsorozatának egyik 
adata azt bizonyítja, hogy a szójalevest rendsze-
resen fogyasztók ritkábban betegszenek meg 
gyomorrákban.

D.

Gyakorta ezzel a jelzővel illetik a bölcs, 
megfontolt véleményt valamilyen ké-

nyes, nehéz kérdésben.
Salamon az ókori Izrael királya, a zsoltár-

szerző Dávid király fia, aki a Szentírás szerint 
bölcsességével tűnt ki az uralkodók közül. 
Úgy tartják, Isten egyszer álmában megkér-
dezte, mit adjon neki. Igen okosan bölcses-
séget kért magának, azért, hogy helyesen 
tudjon uralkodni.

Történt egyszer, hogy egy kisfiúval két 
asszony járult a király elé, mindketten azt 

állítva, hogy a gyermek az övé; hiszen 
egyikük gyermeke ugyanis nem sokkal 
előbb álmában meghalt. Mivel az asszo-
nyok elbeszéléséből nem derült ki az iga-
zság, a király parancsot adott ki, mondván 
vágják ketté az élő gyermeket s adják egyik 
felét az egyik asszonynak, míg a másik felét 
a másiknak. Erre az asszony, akié a gyermek 
volt kétségbeesve felkiáltott: „Inkább adjá-
tok neki a gyermeket, de ne öljétek meg!” A 
másik viszont kárörvendve szólt: „Ne legyen 
se az enyém, se a tiéd, vágják ketté!” Erre a 
bölcs Salamont intett, hogy adják oda az 
első asszonynak a gyermeket, mert ő az 
igazi anyja! A zsidó nép pedig csodálta a ki-
rály bölcsességét, melynek híre évezredek 
után is fennmaradt.

Fűben-fában

Merőkanállal 
az egészségért

A keserű nem is rossz

Szólásmagyarázat

Salamoni ítélet
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Skandináv rejtvény (21.)
Az egyik legfontosabb emberi tevékenység a környezet megóvása.  

Sok helyen sokszor beszélnek róla, a gyakorlat azonban sajnos mást mutat.  
Ebben a rejtvényben a környezetvédelemmel kapcsolatos fogalmat kell megfejtenetek.

Betűrejtvények

PPPP

1 2
K

CS

3

ZS
M

4
C
P

Berakós rejtvény

2

DEHOGY!

VATIKÁN

1

EGRES 
MÁSÉKPPEN

KELET

KERESZT-
FELIRAT
FIGYEL-
MEZTET

NÖVÉNYI 
FORRÁZAT

ITTRIUM

FIZETÉS

ZENEISKOLA

VÉDŐ

TEMPUS

KÖZEL-KELE-
TI NÉP ARAT

VÉRCSATOR-
NÁJA

NITROGÉN

ÉSZAK

PAD KÖZEPE

ZÉRÓ

AUSZTRIA

SZÍVONALAS

THAIFÖLD

LÉT 
BETŰI

MAJDNEM 
BEA

NÉVELŐ

KIS PATAK

ETUSKA

OROSZ 
FOLYÓ

FEKETE 
ISTVÁN 

FECSKÉJE
SZIGETLAKÓ

49

NEM MÖGÉ
S. É. Ó. KORSZERŰ

UGYAN!

C. V. O.

KÖTŐSZÓ 
(ÉK. F.)

DÉL

FOLYADÉK

HANGTALAN 
MOZI

FORDÍTVA 
SAJTOLÓ

A FÖLDRE 
POTTYAN 1001

TILTÓSZÓ
LEON 

EGYNEMŰI

OROSZ NŐI 
NÉV

EGY

KARTAG 
NÁNDOR

MÁLTA

ÁTÍR (ÉK. F.)

LATYAK

FÖLDRÉSZ

LEVEGŐ, 
GÖRÖGÜL

GYÜMÖLCS

NÉMET 
AUTÓ

SZAKÍTJA

KÖTŐSZÓ

GY SZ

Pistike hazatér a focizásból és így szól:
– Papa, ugye azt mondtad, hogy a kirakatüveg tör-

hetetlen?
– Igen.
– ...
Pistike következő mondatát, azaz a vicc csattanóját 

megtalálod a rejtvényben, ha berakod a megadott sza-
vakat, betűhalmazokat a rácsba.

Kétbetűsek: AB, AL, BO, EK, ÍV, LI, LÍ, TK, UB, UZ.
Hárombetűsek: ANI, ÁBA, DÖL, EBI, EBÚ, ÉLT, ÖÉA, ROGY, 

TÚL, VIT.
Négybetűsek: ÁBEL, KIAD, ÖLEB, SZÁLL, TIKI.
Ötbetűsek: IVETT, KAMAT, RABUK, SIKÉR, ZSEBE.
Hatbetűsek: EBONIT, LAGZIK, REBEKA.
Hétbetűs: ZÖLDELL.
Tizenegy betűs: KERÉKPÁROZÓ.
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Keresztrejtvény
– Mert még nem vagyok olyan 

nagy, mint a tanító bácsi.
Betűrejtvények

1. bárányfelhő, 2. feljelent,  
3. halászik, 4. baracklekvár

Szóberakós
irodalmár

Anagramma
vizsla

Lóugrásban
Földközi-tenger,  

Égei-tenger

Madarak
1. nádirigó, 2. vadkacsa,  

3. pacsirta
Keresztszavak

Vízszintesen:  
falánk, nyálas

Függőlegesen:  
saláta, kiállt

A 19. skandináv rejtvény 
helyes megfejtése

 EUROVÍZIÓS DALFESZTIVÁL, 
BELGRÁD.

Könyvjutalmat kap
Kórizs Lajos, Bácsfeketehegy

87

78

3

39

6

15

30

A 20. szám megfejtései

Kicsi sarok

Kitöltőcske
1

2

3

4

5

6

7

8

– Tolvajnak nevezzük 
azt, aki elveszi 
más tulajdonát 
– magyarázza a 
tanító néni. – Na, 
Pistike, akkor mi 
vagyok én, ha 
kiveszek a zsebedből 
száz dinárt?
A válasz a kiemelt 
oszlopban.

Vízszintes sorok:  
1. Női név, 2. Matéria, 
3. Nagyon csúnya,  
4. Ásítozik,  
5. Nyári eső,  
6. Ilyen színű a nap, 
7. Postai küldemény, 
8. Iskoláskor előtti 
gyerekeket oktat.

SPÁRGA .......... .......................................
MEGAFON .......... .......................................
RINGÓ .......... .......................................
BUNDA .......... .......................................
FIÓKA .......... .......................................

Csak egyetlen betűt kell kivenned a szavakból ahhoz, hogy újakat kapj. 
A kiemelt betűkből egy női becenévnek kell kialakulnia. Az új szavakat írd a 
jobb oldali vonalakra, a kiemelt betűket pedig a középső oszlopba.

Játék a betűkkel

1 2 3 4 5

6

7 8 9

10 11

12 13

14 15 16

17

!

Minirejtvény

– Asszonyom, itt van az a fiatalember, aki tegnap elütötte 
magát. Bejöhet? 

A válasz a rejtvényben.

Vízszintes sorok: 1. A válasz első része (folytatás a függőle-
ges 5. sorban), 6. Kettő római számmal, 7. Velencei csónak, 10. 
Fordított kettős betű, 11. Aminek időben nincs kezdete és vége, 
12. Mutatószó, 13. K. H. ,14. Egyes vidékeken lajtorja. 

Függőleges sorok: 2. Vajdasági író, 3. Egy, németül, 4. Párizsi 
divatház, 7. A válasz befejező része (folytatás a vízszintes 17. sor-
ban), 8. Fordítva vigyázod (ék. h.), 9. Kimozdít a sorból, 12. Kevert 
tej, 15. Lángol, 16. Német elöljáró.

S Z I E L Ő

V A D E R T

S Z O N D Ó

S E S

Á L Ü

R V L

É E C

P T S

A T A

Keresztszavak

Pótold a hiányzó betűket vízszintesen és függőlegesen! Csak arra 
vigyázz, hogy értelmes szavakat kapj!
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Aranykoporsó MÓRA FERENC regénye nyomán
írta CS. HORVÁTH TIBOR,
rajzolta FAZEKAS ATTILA

(FOLYTATJUK)
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Kos (III. 21.–IV. 20.)

Ez a hét a jó hangulat, a szerencsés ese-
mények és a bosszantó, esetleg egy kicsit 
rossz hírek jegyében telik. Sok és nehéz 
feladat vár rád, sőt nemegyszer úgy érzed 
majd, hogy többet vállaltál, mint amire ké-
pes vagy. Tehetséged és magabiztosságod 
segít abban, hogy felülemelkedj a bonyolult 
problémákon. 

Bika (IV. 21.–V. 20.)

Most csakis önmagadban bízhatsz, má-
sokra nem számíthatsz. Ne gondold, hogy 
ellenségek vesznek körül, egyszerűen csak a 
megértés hiányzik az emberek egy részéből. 
Legkevésbé közeli barátaidtól várhatsz jóin-
dulatot. A jó eredményekért kénytelen leszel 
áldozatokat hozni. Ha közben nem legyőzni, 
hanem meggyőzni akarod a kétkedőket, ak-
kor könnyebben és jobban boldogulsz. 

Ikrek (V. 21.–VI. 21.)

Azt sem tudod, hol áll a fejed. Ha mindent 
a szívedre veszel, és sokat bosszankodsz, ak-
kor éppenséggel a saját helyzetedet nehe-
zíted. Most igazán nagyon sok türelemre és 
nem utolsósorban némi önfegyelemre van 
szükséged. Nehogy azt gondold, hogy csak 
az a jó és tökéletes, amit te csinálsz. Engedd, 
hogy mások is részt vegyenek a munkádban 
és osztozzanak az erkölcsi sikerekben.

Rák (VI. 22.–VII. 22.)

A barátság és a szerelem merőben más 
dolog. Általában ami a legkellemesebb 
meglepetéseket és egyben a legnagyobb 
csalódásokat is okozhatja. Kockáztatni min-
dig érdemes, de csak akkor veszítheted el a 
fejed, ha már biztos, hogy ezt megengedhe-
ted magadnak. Most igazán minden a sze-
mélyes horoszkópodon múlik, az dönti el, 
hogy jót vagy rosszat remélhetsz e. 

Oroszlán (VII. 23.–VIII. 23.)

Nehéz feladatokat kell megoldanod. 
Aligha vagy képes úgy beosztani az idődet, 
hogy az iskolában is helytállj és minden este 
bulizni járj. Ha sikerül legyőznöd az indula-
taidat, könnyen felülemelkedhetsz a meg-
oldhatatlannak látszó problémákon. Jobb 
kerülni a vitákat, mint kétes értékű győzel-
meket aratni. 

Szűz (VIII. 24.–IX. 23.)

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

Mérleg (IX. 24.–X. 23.)

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

Skorpió (X. 24.–XI. 22.)

Nagy akaraterőt és önbizalmat ad az első háza-
don átvonuló bolygópáros. Ezzel szemben min-
dennel meg is nehezíti a dolgod. Nem érdemes  
visszautasítani mások segítését és jó tanácsait. 
Sokat köszönhetsz az idősebb, netán a kimondot-
tan öreg embereknek. Egyedül a rokonaiddal vagy 
közvetlen barátaiddal kell vigyáznod, velük szem-
ben légy tartózkodó.

Nyilas (XI. 23.–XII. 21.)
Úgy érzed, hogy itt az ideje rendezni az adóssá-

gaidat. Elsősorban nem a pénzügyekre gondolok, 
hanem a korábban tett ígéretekre. A félbehagyott, 
el nem végzett munkákat is most kell befejezni. 
Mindehhez meglesz a kellő akaraterőd, sőt kellő 
lelkesedésben sem szenvedsz hiányt. 

Bak (XII. 22.–I. 20.)

Életerőd, tettvágyad szinte óriásinak mondha-
tó, hiszen kedvező bolygóállások találkoznak ezen 
a héten. Tudnod kell, hogy szinte legyőzhetetlen 
vagy, azonban a szüleiddel mégsem ajánlatos 
szembeszállni. A barátaid tévedése nehéz helyze-
tet teremthet. A segítség sürgős, a szemrehányá-
sokkal viszont ráérsz.

Vízöntő (I. 21.–II. 19.)

Békeszerető vagy, így nagyon nehezen viseled 
majd el a  konfliktusokat. Számíthatsz a jó barátok-
ra, az ő tanácsaik vagy segítségük mindennél töb-
bet ér. Néha kísértést érzel arra, hogy ellenfeleid-
del kíméletlenül szembeszállj. Ha így teszel, hibát 
követsz el, mert olyan ellenségeket szerezhetsz 
magadnak, akik idővel majd sokat árthatnak.

Halak (II. 20.–III. 20.)

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

Egy szemtanú megdöbbentő nyilatkoza-
ta a dallasi rádióújságnak:

– A texasi focicsapat szélsője megira-
modott a partvonal  mentén. Egyszer csak 
dörrenés, és egy revolvergolyó süvített el a 
füle mellett. A játékos megtorpant, és elé-
gedetlenkedve szólt: „Az ördög vigye el, úgy 
látszik, a bíró észrevette, hogy megint lesre 
szaladtam...”

Emberismerő

– Tudod, nagyon sok módja van a pénz-
szerzésnek, de tisztességes csak egyetlen-
egy.

– És mi az?
– Mindjárt gondoltam, hogy neked fo-

galmad sincs róla.

Az első év

– Nekem kimondottan tetszik a házas-
élet, mert olyan mulatságos, szinte kész 
talány.

– Hogy érted ezt?
– A feleségem mindennap főz, és én 

megpróbálom kitalálni, hogy mit!

Relativitás

A fiú megkérdezi az apjától:
– Még mindig úgy gondolod, hogy nem 

értem el azt a kort, amikor autót vezethe-
tek?

– Te igen, csak az autónk még nem – vá-
laszol az apa.

Macskakaparás

Az egészségügyi kongresszuson egy 
orvos készülődik a beszédéhez. Forgatja 
a kézzel írt jegyzeteit, de rádöbben, hogy 
nem tudja elolvasni a saját kézírását. Ezért 
aztán így kezdi a mondókáját:

– Hölgyeim és uraim! Van önök között 
gyógyszerész?

Több kolbász, mint nap

– Doktor úr, a feleségem azt hiszi, hogy 
megőrültem, mert szeretem a kolbászt.

– De hiszen ez nevetséges! Én is szere-
tem a kolbászt.

– Ez nagyszerű! Akkor jöjjön el és nézze 
meg a gyűjteményemet, több ezer van már 
belőle!

Sportember

A sportolót beviszik a kórházba. A nővér 
kiveszi a lázmérőt, és odaadja az orvosnak.

– Mennyi a lázam doki?
– 39,9 fok.
– Az sok?
– Nagyon.
– És mennyi a világcsúcs?

Aggasztó eset

– Halló, doktor úr! Segítsen rajtunk! A fér-
jem lónak képzeli magát.

– Nos, asszonyom, mikor tudnának be-
jönni a rendelőmbe?

– Rögtön felnyergelem, és negyedóra 
múlva ott vagyunk.

Előadás után

Színházból jön ki két néző. Mondja az 
egyik:

– Ez szörnyű! Olyan helyen ültem, hogy 
az előadásból nem láttam, nem hallottam 
semmit.

Erre a másik:
– Én sajnos olyan helyen ültem, hogy 

mindent láttam és mindent hallottam.

Varrónőnél

– Legyen szíves, vegye szűkebbre nekem 
ezt a ruhát.

–  Ahogy parancsolja, de akkor csak a 
bőre alá tudja felvenni.

Kádcsata

A fürdőszobából őrült sivítás hallatszik.
– Pistike, miért ordítoztok úgy? – kérdezi 

az anya.
– Hajótörést játszunk, és Jencike nem 

akar a vízbe fulladni.

Kígyómarás

Egy cowboy biztosítást köt. Az ügynök 
megkérdezi:

– Érte már baleset?
– Nem.
– Biztos, hogy még soha az életben nem 

érte véletlen baleset?
– Nem. Bár egyszer megmart egy csör-

gőkígyó, de szerintem az nem véletlen volt, 
hanem szándékosan tette.

– Meglátod, vidéken majd póráz nélkül szaladgálhatunk, és azt 
haraphatunk meg, akit csak akarunk!– Kellett neked megharapnod azt a részeg fickót!
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Tünetek

Pszichiátriai előadás az egyetemen. A 
prof feltesz egy kérdést:

– Minek diagnosztizálnák a következő 
tüneteket: az illető fel-le járkál, mindenféle 
durvaságokat kiabál, aztán leül, magába 
roskadva?

Jelentkezik az egyik hallgató:
– Futballedzőnek!

Mit sütsz, kis pék?

Pistikét elküldik kifliért a boltba. Bepa-
kolja a szatyrába a kiflit, és észreveszi, hogy 
nagyon szikkadt.

– Tessék mondani, mai kifli nincsen? 
– kérdi az eladótól.

– Majd holnap lesz.

Logikus

Pistikétől megkérdezi a tanár:
– Hol laksz, kisfiam?
– Otthon.

Harmadik évezred

Hogy fognak kezdődni ötven év múlva 
a mesék?

„Egyszer volt, hol nem volt az operációs 
rendszeren is túl...”

Feledékeny bűvész

A gyengén produkáló, ráadásul feledé-
keny bűvész leszól a nézőtérre:

– Nincs valakinél véletlenül egy tojás?
Mire egy ingerült hang:
– Ha lenne, már régen magához dobtam 

volna!

Áremelés

Egy asszony bemegy az állatkereskedő-
höz:

– Na, mi a végső ára annak a szelíd angó-
ramacskának, amelyikre tegnap alkudtunk?

– Ötezer dinár.
– De hiszen tegnap csak háromezret 

kért érte!
– Igen, de közben megette az kétezer 

dináros papagájomat!

Élelmes ügynök

Szederékhez becsönget egy ügynök.
– Nem kell semmi – mondja neki határo-

zottan Szeder.
– Talán ez a szép zsebszámológép...
– Nem kell.
– Nyakkendő?
– Nem kell.
– Legalább ezt a gyönyörű szarufésűt 

vegye meg az úr!
– Ugyan, nem látja, hogy kopasz va-

gyok?!
– Az a jó – feleli az ügynök –, annál to-

vább tart.

Dioptriák

Az optikai szaküzletbe bemegy egy 
vevő. Az optikus ezzel fogadja:

– Jó napot, uram! Önnek nyilvánvalóan 
legalább kilencdioptriás szemüvegre van 
szüksége.

– Igen, honnan tudja?
– Onnan, hogy az ajtó helyett a kiraka-

ton keresztül jött be.

Komputerek

Vettem egy új számítógépet, amely sok-
kal gyorsabb, mint a régi. A régivel 30 perc 
kellett, hogy teljesen elkeseredjem a saját 
bénaságomon, az újjal elég 5 perc is.

Bekötözve

Kovács úr kórházba kerül. Kollégái meg-
látogatják, és azt látják, hogy tetőtől talpig 
bekötözve fekszik az ágyon. 

– Hát veled meg mi történt? – kérdi az 
egyik kolléga.

– Mentem az utcán, és egy elszaladó 
gyerek meglökött, emiatt nekiestem a kira-
katüvegnek, ami persze összetört.

– Még jó, hogy van ez a kötés rajtad – 
mondja Jucika, a titkárnő. – Különben biztos 
jól össze-vissza vagdostad volna magad.

A mosoly

– Már a mosolyából látom, hogy fogunk 
mi még találkozni.

– Azt hiszi, maga olyan ellenállhatatlan?
– Nem, fogorvos vagyok.

Felöltő

Fején kalappal, karján felöltővel távozik 
a presszóból a vendég, de a főpincér útját 
állja, és a számla kiegyenlítését követeli. A 
pasas közli, hogy egy vasa sincs. Erre a fő-
pincér elveszi tőle a felöltőt, és kirúgja. A 
pasas hangosan nevetve néz vissza.

– Mit nevet? – kérdi a főpincér.
– Hogyne nevetnék, amikor nem is az én 

felöltőm?!

– Anya, van nálad csokoládé, ha séta közben sírni kezdenék? – Nem látta valaki a műszempilláimat?
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Te kedves udvar, meghitt régi termek.
Te ötvenéves drága iskola,

Ma minden régi híved újra gyermek,
S köszönt, mint kisdiákok friss sora.

                                       (Tóth Árpád)

Az ötvenéves Sever Đurkić iskolát kö-
szöntöttük. Erre a napra kicsinosítot-

ták nemcsak az udvart, hanem az iskola 
nagy előcsarnokát is, ahol megemlékez-
tek, ahol ünnepeltek.

A bejárati ajtónál két fiú üdvözölte a 
vendégeket, s kellemes ott-tartózkodást 
kívánt.

Az előcsarnokban a jubileum alkal-
mából készült kiállítás tekinthettük meg. 
Balról a régi, fa iskolapadok a múltat idéz-
ték, jobbról a számítógépek meg a mai 
modern iskolát.

Elsőként az igazgatónő, Tapavica 
Brankica köszöntötte az egybegyűlteket. 
Elmondta, hogy az iskola ötven évvel ez-
előtt, 1957-ben nyílt meg, az új iskolát vi-
szont 1974-ben építették. Az Emlékiskola 
néven ismert intézet igen korszerű, van 
tonaterme, jól fölszerelt informatikaterme.

Az ünnepség következő részében zon-
goraszámokat hallottunk, majd az ének-
kar is bemutatkozott. Ezt követően az 

évforduló alkalából kiírt irodalmi pályázat 
díjazottjai olvasták föl írásaikat. A magyar 
tagozatokon a legsikerültebb fogalma-
zást a negyedikes Nagy-Pál Kornélia írta 
Az iskolatábla és a szivacs első szerelme, 
s a hetedikes Nagy-Pál Anita 2020-ban 
tanárnőként dolgozom majd iskolámban 
címmel.

A Párizsban első díjat nyert Bartók Iza-
bella negyedikes tanuló három zongora-
számmal mutatkozott be. Valóban szépen 
zongorázott.

Persze később a szintetizátor és a gitár 
mellett is jól szórakoztunk.

K.

Ötvenéves az óbecsei Sever Đurkić iskola


