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Kalotaszegi  
húsvét
(Vas Géza fotója)
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Ügyes szerkezet, le a kalappal a feltalálója előtt! A fürdőszoba falára kell 
szerelni, használat előtt széthajtogatni, és már jöhet is a fésülködés, ci-

comázás. Hat LCD-panel hat pici kamerával kombinálva – nincs az a szög, 
amelyből ne látnánk magunkat! Igaz, mindez tükrökkel, tízszer olcsóbban is 
megoldható, így azonban sokkal érdekesebb!

A jövő heti  
Jó Pajtás címoldala 

és posztere

63. évf., 2009. IV. 23., ára 50 dinár 14

Tán
c

A hét fotója

Charlise Theron

Szamármúzeumot 
nyitnak a hétvégén 

Ukrajnában, Zalesznoje 
település Csodacsacsi 
nevű szamárfarmján. A 
múzeumban csacsifoga-
tokat, patkókat, a krími 
szamártartás történetét 
bemutató dokumentumo-
kat láthatnak a látogatók, 
de megismerhetik a hely-
színen azokat a meséket 
is, amelyeknek szamár a 
főhősük. Az idegenfor-
galmi látványosságnak 
számító, egyedülálló 
szamártelepen jelenleg 
több mint ötven állatot 
tartanak. Zalesznoje 
csacsitelepén egyébként 
tavaly szobrot állítottak a 
szamárnak, Ukrajna első 
csacsiemlékművét azóta 
nagy érdeklődés övezi.

Csacsimúzeumot nyitnak
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A tavasz első, legszebb ünnepe a 
húsvét. Ilyenkor már várjátok a 
nyuszit, a nyuszi hozta ajándékot, 

a locsolkodást, no meg a locsolkodókat! 
Ha még valaki nem tanult locsolkodó-
verset, hát itt áll ez, biztos sikere lesz, ha 
a szimpátiájának elszavalja, lehet, hogy-
még csókot is kap, ha nem is hármat.

Hogy hogyan ünnepelnek Bácsföldvá-
ron, miért várják a húsvétot, a nyuszi hoz-
ta ajándékért, a locsolkodásért? Bizony, 
ha egy lányt valamikor  nem locsoltak 
meg, az nagy szégyen volt. Pedig hajda-
nában nem is parfümmel, hanem vödör 
vízzel locsolkodtak a legények.

A magyar szaktanteremben Berecz 
Éva magyartanárnő és tanítványai várnak 
rám: az ötödikes Ragács Emese, Kovács 
Szilárd, Radatovics Szilárd, Péter Ro-
land, a hatodikos Dosztán Kornélia, Mi-
linszki Ibolya és Boros Viktor. 

– Ma már a locsolkodóknak örülök 
meg – szólal meg Emese –, piros tojással 
üdítővel, kaláccsal kínálom őket. Eljönnek 
az ismerőseim, osztálytársaim, no, meg 
természetesen a szimpátiám. Meg is szok-
tuk számolni a lányokkal, kihez jött több. 
Mikor kicsi voltam, húsvét reggelén iz-
gatottan kerestük a testvéreimmel, hogy 
hova rejtette el a nyuszi az ajándékot. A 
testvéreim segítettek megírni, mit hoz-
zon, s ha babát kértem, azt hozott.

– Húsvét napján mindig én keltem föl 
a leghamarabb – mondja Ibolya –, s én 
találtam meg a legtöbb ajándékot: csokit, 
krétát, meg emlékszem, egyszer egy ter-
mészetről szóló könyvet is hozott. Mikor 
megtudtam, hogy nem a nyuszi hozza az 
ajándékot, akkor is örömmel kerestem. 
Ma már nekem is a locsolkodás tetszik 
nagyon, a szimpátiám tavaly már nyol-
cadszor locsolt meg!

– Hogy ne kelljen keresgélni az udva-
ron az ajándékot – magyarázza Szilárd 
–, egy nagy kosarat megtöltöttem fűvel, 
s oda rakta a nyuszi a tojásokat meg az 
ajándékot. Kiskoromban nagyon szeret-
tem a kifestőkönyveket, s emlékszem, 
azt hozott. Nyolcéves lehettem, mikor 
anyukám megmondta, hogy ő tette 
bele a fészekbe az ajándékot és a piros 
tojást, s szomorú voltam egy kicsit. Azó-
ta anyukámmal közösen festjük a tojá-
sokat, meg azért ajándékot is szoktam 
kapni, leginkább könyvet, mert szeretek 
olvasni. Húsvét napján el szoktunk men-
ni a templomba is. Persze locsolkodni is 
szoktam menni, meglocsolom az osztály 
lányait, meg természetesen a szimpátiá-
mat.

– Én is készítettem mindig fészket – je-
lenti ki R. Szilárd –, s oda rakta a nyuszi az 
ajándékot.  Ma, mikor már tudom, hogy 
nem a nyuszi hozza, igyekszünk meglep-
ni a kisebb testvéreimet. A mamáméknál 
szoktuk festeni a tojást, hogy ők ne lássák 
meg. Ma már nekem is a locsolkodás je-
lent sokat, még listát is készítek, hogy 
kihez kell menni, nehogy valamelyik lány 
kimaradjon. A piros tojásnak jobban meg-
örülök, mint a pénznek.

– Nálunk is mindig a kertbe hozta a 
nyuszi az ajándékot – dicsekszik Roland 
–, s egyszer, nyolcéves lehettem, s egy 
kiskerékpárt hozott. Úgy megörültem ak-
kor neki, hogy még arra sem gondoltam, 
hogy tudta az a kicsi nyuszi elhozni azt a 
nagy bicajt. 

– Nekem sem tűnt fel – teszi hozzá Kor-
nélia –, mikor elsős koromban íróasztalt 
találtam a garázsban. Rá volt írva, hogy 
az enyém. Annyira megörültem neki, ne-
kem se jutott eszembe, hogy hogy tudta 
elhozni. Ma is ott áll a szobámban. Mikor 
anyukám megmondta, hogy nem a nyu-
szi hozza az ajándékokat, már nem volt 
olyan érdekes. Ma már a locsolkodásért 
várom a húsvétot. Apukám és az osztály-
társaim is meg szoktak locsolni.

– Mi anyukámmal mindig közösen fes-
tettük kiskoromban is a piros tojást – em-
lékezik vissza Viktor –, s azt mondta, hogy 
a nyuszi hordja szét az ajándékkal együtt. 
Egyszer egy nagy játékkamiont hozott, 
rákötöttem egy madzagot, beleültettem 
a két szelíd nyuszimat, s húztam őket.

Ha nem is hiszel a nyuszimesében, 
azért kívánjuk, hogy sok-sok ajándék ke-
rüljön a fészekbe.

Koncz Erzsébet

Nyuszi, piros tojás 
meg a locsolkodás

A bácsföldvári gyerekek

Itt a húsvét, eljött végre, 
A szép lányok örömére,
Mert a lányok szép virágok, 
Illatos víz illik rájok.
Ne fuss hát el, szép virágom,
Locsolónak csók jár, három.
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apjainkban nagyon sokat hallani bolygónk pusztulásáról, a termé-
szeti értékek megfogyatkozásáról, az élővilág veszélyeztetettsé-
géről. Ahogy a legtöbb kárt az ember idézte elő, az ember tehet a 

legtöbbet a Földért, ha a természet törvényeinek alárendeli magát és össz-
hangban él vele. Évek óta azzal riogatnak minket a tudósok és környezetvé-
dők, hogy ha így folytatjuk, a készletek kiapadnak, sok állatfaj kihal, elborít 
bennünket a szemét, a növényvilág pusztításával egyre szennyezettebb 
lesz a levegő, és ha nem figyelünk oda, eljön az a nap, amikor nem lesz 
több életet adó víz.

Március 22-én, a víz világnapján a szabadkai diákok egy része is csatla-
kozott azokhoz, akik felismerték a víz fontosságát, és megpróbálták mások 
figyelmét is felhívni a készletek megőrzésére. A szabadkai Jovan Jovanović 
Zmaj iskola rajzszakkörös diákjai, mintegy harminc felsős tanuló rajztanár-
nőjük, Szemerédi Teréz vezetésével kivonultak a városközpontba, hogy 
vízzel kapcsolatos plakátokat készítsenek, amelyekbe majd a Vízművekben 
állítanak ki.

Míg Nagy Abonyi Tamás állandó tagja a szakkörnek, Prole Laura és Papp 
Noémi a tanárnő kérésére vett részt a plakátkészítésben.

– Temperával, vízfestékkel és filctollal dolgoztuk ki a képet. A plakátun-
kon védett állatok láthatók egy nagy vízcseppben, a vízcsepp köré pedig 
szemetet és káros anyagokat rajzoltunk, amelyek veszélyeztetik ezeket az 
állatokat. A védett állatok ötlete Tamásé volt, mi pedig hozzáadtuk a többit 
– meséli Noémi. – Már máskor is részt vettem környezetvédelemmel kap-
csolatos akciókban, mert fontosnak tartom környezetünk megőrzését. Jó 
ötletnek tartom ezt az akciót is, szerintem nagyon fontos felhívni az em-
berek figyelmét a környezet tisztaságára. Sajnos nagyon kevesen nyitottak 
arra, hogy óvják a természetet, és nem figyelnek fel a problémára. Ha min-
denki odafigyelne egy kicsit, nem lennének ekkora gondok a földön. Én 
például igyekszem nem szemetelni és másokra is rászólok, ha látom, hogy 
szétdobálják a szemetet, és majd a saját a gyerekeimet is arra fogom nevel-
ni, hogy vigyázzanak a környezetre – jelenti ki Noémi.

Laura, Noémihez hasonlóan nagyon szeret rajzolni, és a pályázatokon 
több munkája is díjban részesült.

– Sajnos az időjárás nem kedvezett ennek a akciónak, hiszen szeles, 
hideg időnk volt, kevesen jártak arrafelé, ezért a siker is kisebb volt. A leg-
többen egyébként is sietnek, nincs idejük megállni, megnézni, mi történik 
körülöttük, főleg ilyen hidegben. Míg készültek a plakátok, senki nem kér-
dezett semmit, bár néhányan odajöttek hozzánk, megnézni mit csinálunk. 
Egy nyári nap sokkal jobban megfelelt volna erre a célra – mondja Laura, 
aki a legtöbb környezetvédelemmel kapcsolatos akcióban igyekszik részt 
venni. Szerinte fontosak az ilyen megmozdulások, hiszen egyre nagyobb 
problémákkal nézünk szembe, és mielőbb tenni kell valamit ellene. Az a 

tapasztalata, hogy akik látják az általuk készített képeket, munkákat, azok 
egy kicsit elgondolkodnak, de szerintem még mindig túl kevesen vannak 
ilyenek.

– A többség úgy gondolkodik, hogy miért vigyázzon ő, ha mások nem 
tesznek semmit a környezetért. Mindenkinek magába kellene néznie, fel-
mérni, mennyit tesz a  természetért, és vajon érdemes-e a nem odafigye-
léssel megrövidíteni a emberiséget. Szerintem már kicsi kortól kezdve a ter-
mészet megóvására kell nevelni a gyerekeket, és akkor van rá esély, hogy 
megóvjuk a környezetet – véli Laura.

– Örülök neki, hogy részt vettem a plakátkészítésben, de ha nem lett 
volna ennyire hideg, több értelme lett volna a munkánknak – mondja Ta-
más. – Az ilyen akciók hatásosak tudnak lenni, és minél meghökkentőbb, 
mellbevágóbb egy rajz, annál hatásosabb. Én nagyon fontosnak tartom 
a környezetvédelmet. Általában keresem is a lehetőséget, hogy részt ve-
hessek az ilyen dolgokban, például azon a magyarországi pályázaton, ahol 
egy vándorkiállításra készítettünk rajzokat. Szerintem a környezet megóvá-
sában az egyik legfontosabb a vízkészlet megőrzése, mert ha a vizeinket 
megóvjuk, azzal az egész világot óvjuk meg, hiszen víz nélkül nincs élet.

Sztojánovity Lívia

Plakátok 
a vízért
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Itt-ott még látszanak az eltakarodott tél utolsó nyomai, hiszen 
az árnyékos mélyedésekben – különösen a Fruška gora vagy a 
Verseci-hegy magasabb csúcsainak környékén – szürkére fakult, 

lassan olvadó hófoltok emlékeztetnek a csikorgóan hideg napokra. 
Ám az üdén zöldellő fűszálak, az árokparton megbúvó kis martilapu 
kedves sárga virágai, a magasban ujjongva éneklő pacsirták és az 
újra repülő citromlepkék mind-mind azt jelzik: visszavonhatatlanul 
kopogtat a tavasz, és elérkezik a tavaszi iskolai szünidő is. Évmilliók 
óta ugyanígy zöldülnek ki a fák, nyílnak a virágok, érkeznek egymás 
után a déli tájakat megjárt vándormadarak, a tavasz mégis mindig 
az újdonság erejével hat, és hangjaival, színeivel, illataival hívja, 
szinte kényszeríti az embert a szabadba. Használjuk ki az alkalmat, 
kövessük nyomon azt a sokmillió éve ismétlődő, de mégis mindig 
újszerű folyamatot, amely időszakunkat a sárga szirmaikat a Nap 
felé táró tavaszi héricsektől a teljes lombosodásig, az első nyúl- és 
bíbicfiókákig végigkíséri!

A gyors változások talán sosem olyan kifejezők, mint ezekben 
a hónapokban. A duzzadó rügyekből néhány nap alatt kibonta-
kozó levelek, virágok, amelyek az előző este még bimbók voltak, 
a sekély vízben ölelkező varangyok szerelmes unkogása, valamint 
a folyamatosan érkező madarak valamennyien megfigyelőjükre 
várnak. Napról napra gazdagabb az apró lények világa is: lepkék, 
bogarak és legyek másznak, repülnek az erdőben, a legelőkön, a 
vizek mentén vagy éppen a kertünkben. Ma már kitűnő ábrákkal 
illusztrált határozókönyvek egész sora kínálja magát, akár mada-
rakkal, akár kétéltűekkel, rovarokkal vagy növényekkel kívánunk 
közelebbi ismeretséget kötni. Használjuk ki a lehetőséget, töltsünk 
az iskolai szünidőben is minél több időt a szabadban, és ami talán 
még fontosabb: járjuk nyitott, érdeklődő szemmel a mezei és erdei 
ösvényeket! Ha egy – még ismeretlen – madárhangot hallunk, ne 
nyugodjunk, keressük meg a tulajdonosát! Könnyebb dolgunk van 
a növényekkel, hiszen a hátizsákban ott lapul a határozó, de ha jó 
fényképfelvételeket készítünk, a virágokat, békákat, rovarokat anél-
kül „vihetjük haza”, hogy a természetben kárt tettünk volna. Minden 
kirándulásunk ezernyi élményt és tapasztalatot kínál, és ez ezekre a 
hetekre, hónapokra fokozottan érvényes.

Bárhol járunk is – egy faluhoz közeli erdőszéli kiöntésnél, egy 
kubikgödörnél vagy a Duna–Tisza–Duna-csatorna partján –, min-

denhol rengeteg megfigyelni való akad. A békák és a gőték bölcsőit 
éppen az ilyen kis vizek vagy a nagyobb tavak sekély, parti részei 
ringatják, és ezekben a napokban még olyan fajokkal is találko-
zunk, amelyek egyébként éjszakai életmódjuk miatt nappal nem 
láthatók. Korán ébred például a tarajos gőte. A nászruhás hímnek 
csipkés szegélyű háttaraja van, amely a hátulsó lábpár felett meg-
szakad. Farkának középvonalában széles, ezüstfehér sáv húzódik, 
míg a hasoldala narancssárga vagy csak sárga. A nősténynek nincs 
háttaraja, és általában valamivel nagyobb a hímnél.

Alig bújtak elő téli pihenőjük után, a tarajos gőték máris a vízbe 
mennek, ahol a hímek lázasan keresik a nőstényeket. Ha tiszta és 
sekély vízben sikerül megfigyelni őket, látványos udvarlási ceremó-
niának lehetünk a szemtanúi. A hím oldalról közeledik a párjához, 
kerülgeti őt, majd a farkával hevesen csapkodni kezd, ezzel a klo-
akájából áradó illatanyagokat hajtja a nőstény felé. Ez arra serkenti 
a nőstényt, hogy a kloakájával felvegye a hím által az aljzatra he-
lyezett spermatokokat. A mintegy kétszáz-négyszáz petét azután a 
nőstény, rendszerint éjszaka, egyenként helyezi összehajtott leve-
lek vagy növényi szálak hajlatába. A pete burka ragadós, összefogja 
a behajtott levelet. Ez mindaddig védi a fejlődő lárvát, amíg egy-két 
hét múlva ki nem kel, amikor is megkezdi veszélyekkel teli, önálló 
életét. A petézést követően a gőték elhagyják a vizet, és újra száraz-
földi, éjszakai életet élnek.

Sch. E.

Gőték násza 
a tavasz vizében
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A húsvét nyuszi nélkül el sem kép-
zelhető, de a csibe és a kiskacsa is 
gyakran szerepel az üdvözlőlapo-

kon. A bárány viszont gyakran kerül sültként 
a húsvéti asztalra.

Egyik legrégebben háziasított állatunk a 
juh.

Úgy mondják, igénytelen, csak ki kell haj-
tani a legelőre, elbóklászik magának, néha 
inni kíván, ennyi az egész. Őseik a vadjuhok, 
Ázsiában éltek. A házijuh több faj szelídíté-
séből és keresztezéséből jött létre. 

Kis-Ázsiából a görögök i. e. a 8. században 
telepítették be, majd a rómaiak terjesztették 
tovább, Mária Terézia szorgalmazta tenyész-
tését Ausztriában és Magyarországon. Tény, 
hogy húsa, teje, bundája egyaránt értékes. 
A megnevezéssel olykor bajok vannak, ezrét 
érdemes megjegyezni, hogy a hímivarú juh 
neve kos, a herélté ürü, anyajuh a kifejlett 
nőstény, szopósbárány a 2–3 hónapos kicsi, 
elválasztásától, azaz amikor már nem szopik, 
12 hónapos koráig választott bárány, 13–24 
hónapos növendék birka a toklyó, kostoklyó 
vagy jerketoklyó.

Csendes, türelmes, jóindulatú, együgyű, 
félénk, semmit sem képes felfogni vagy 
megérteni, és így nem is tud magán segí-
teni, egyenesen gyáva. Ha az ember nem 
törődne vele, hamarosan elpusztulna. Példa 
erre, hogy amikor tűz üt ki az istállóban, nem 

menekülnek kifelé, hanem inkább összehú-
zódnak, és várják a sorsukat. Ápolójukat, 
pásztorukat, gondozójukat azonban megis-
merik, hallgatnak a szavára és engedelmes-
kednek neki. Figyelmesen hallgatják a pász-
tor dudáját, kürtjét is, és megfigyelték, hogy 
megérzik és jelzik az időjárás változásait is.

Az anya rendszerint egy báránykát ellik, 
ritka kettő, még ritkább a három kicsi. A 
bárányokat kezdetben nagyon kell óvni az 

időjárás viszontagságaitól, később azonban 
vidáman töltik idejüket a legelőkön, kint a 
természetben.

A birkanyájnak nagy szüksége van a jó 
pásztorra és a terelőkutyára, mert a nyájak-
ra ezer veszély leselkedik a messzi, magasan 
fekvő réteken, lankákon, hegyoldalakban, 
sokszor megtámadja őket a farkas, Ázsiá-
ban, Afrikában, Amerikában pedig a vadku-
tyák és a nagy macskafélék. 

Szelíd, mint a bárány
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Szent Pál alacsony termetű, kopasz, görbe lábú férfi volt. 
Legalábbis a hagyomány ilyennek írta le őt. De leveleiből is 
kitűnik, hogy nem tartozott a szerencsés küllemű emberek 

közé.
Fellépése sem sugárzott valami különleges erőt, ezenkívül – mint 

ő maga írta – „testébe tövis adatott”, amit a legtöbb írásmagyarázó 
epilepsziával azonosít.

Pál Tarzuszban született, a mai Törökország területén, amely 
akkoriban a görög világ szerves része volt. Eredetileg Saulnak ne-
vezték, csak megtérése után változtatta nevét Pálra. Zsidó család 
sarjaként jött a világra, apja azonban római polgár volt. Pál tehát 
római polgárjogú, görög műveltségű és zsidó lelkületű ember volt. 
Mindezek az adottságok eleve lehetővé tették számára, hogy áthi-
dalja a zsidóságot a pogány világtól elválasztó szakadékot.

Ifjúkorában Saul Jeruzsálembe ment, hogy rabbinak tanuljon. 
Itt szerzett tudomást az „út”-ról, melynek követői azt állították, 
hogy a Názáreti Jézus a megígért Megváltó. Ádáz dühvel fordult 
a keresztények ellen, s örömmel fogadta a megbízatást, hogy ül-
dözze őket.

Egy ízben Damaszkuszba indult, hogy elfogassa az ottani ke-
resztényeket. Útközben azonban vakító látomás állította meg. A 
feltámadt Krisztus jelent meg neki, s e látomás a történelem egyik 
legnevezetesebb megtérését idézte elő. Tarzuszi Saul kereszténnyé 
vált, nevét Pálra változtatta, és a pogányok apostola lett belőle. 

Nem lehet eléggé hangsúlyozni, milyen nagy része volt Pál apos-
tolnak a keresztény hit elterjesztésében. 

Három történelmi hithirdetői útja során megkorbácsolták, 
börtönbe zárták, megkövezték, sőt még hajótörést is szenvedett, 
mégsem veszítette el bátorságát. Városról városra járva hirdette az 
Evangéliumot. Először mindig a zsidó közösségeket kereste fel, ne-
kik hirdette, hogy Jézus a Megváltó. Zsidó származását nem tartotta 
előnynek, hiszen Krisztust megismerve igazi szabadságra tett szert, 
és ezt nyíltan meg is vallotta honfitársainak. A zsidók legtöbbször 
nem fogadták el az Evangéliumot. Ilyenkor az apostol a város po-
gány lakosságához fordult, a pogányoknak tett tanúságot Krisztus-
ról mint Megváltóról. 

Pál Antiókhiából (itt nevezték el Krisztus követőit keresztények-
nek) indult el első missziós útjára, melynek során Ciprus szigetére és 
Kisázsiába vitte el az Evangéliumot.

Második missziós útja során meglátogatta az első hithirdeté-
se alkalmával alapított kisázsiai egyházakat, majd Európa földjére 
lépve, Filippiben és Athénben hirdette az Evangéliumot. Jóllehet 
a zsidók ellene fordultak, a görögök kigúnyolták, a rómaiak pedig 
elfogatták, egyszer sem tétovázott, hogy folytassa küldetésének 
teljesítését.

Harmadik utazásának előzménye az volt, hogy Jeruzsálemben 
letartóztatták és bebörtönözték. Mivel azonban Pál apostol római 
polgár volt, jogában állt császári bíróságot követelni pere tárgya-
lásához, és ezt meg is tette. Ezért Rómában szállították. Az utazás 
majdnem tragédiával fejeződött be, mivel Málta közelében hajótö-
rést szenvedtek. Végül mégis megérkeztek Rómába, ahol az apos-
tolt házi őrizetbe helyezték.

És ezzel a Biblia be is fejezi a Pálról szóló történetet, még azt sem 
tudjuk meg belőle, hogy elítélték-e vagy sem. A Biblián kívüli ha-

gyomány jóvoltából maradtak fenn azok az adatok, melyek szerint 
az apostolt Néró császár keresztényüldözése idején végezték ki Ró-
mában. 

Pál levelei – melyeket főleg a börtönben írt – képezik az Újszö-
vetség legrégebbi szövegemlékeit. Ezek a művek élethű képet fes-
tenek magáról az apostolról, továbbá mindazokról a problémákról, 
melyekkel munkássága során szembe kellett néznie. 

De megjelenik bennük az őskeresztény egyház mindennapi éle-
tét is. Így szerzünk tudomást a korintusi egyházat bomlasztó gőg-
ről, irigységről s a belső hatalmi harcokról, nemkülönben a galateai 
egyházak merev legalizmusáról.

Pál pedig hol érvekkel próbálja meggyőzni, hol pedig feddi lelki 
gyermekeit.

Ha Krisztus megszabadított benneteket, figyelmezteti az egyik 
egyházat, ez még nem jelenti azt, hogy erkölcstelenül élhettek! Pál 
levelei egyszersmind rámutatnak azokra a kérdésekre is, melyek az 
őskeresztényeket kínozták. Milyen mértékben kell alkalmazkodniuk 
a pogánykeresztényeknek a zsidó törvényekhez? Körül kell-e metél-
kedniük vagy sem?

Szent Pál tevékenysége eredményeként az Evangélium sikeresen 
áthidalta a faji, kulturális és társadalmi akadályokat. Maga az apos-
tol is így írt: „Nincs többé zsidó vagy görög, rabszolga vagy szabad, 
férfi vagy nő, mert mindannyian eggyé lettetek Krisztus Jézusban. 
Ha azonban Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai is, s az ígéret 
szerint örökösök.”

Andrew Knowles: Út a hithez című könyvéből

Pál apostol

Albrecht Dürer: Pál és Márk apostolok
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Április 9. 
Ma Erhard, Malvin, Vince, Dömötör, 

Lél napja van.
Malvin 
Germán eredetű összetett név, a né-
metben a Malwin férfinév, női párja 
a Malwine. Jelentése: a jog barátja. 
Vince 
A Vincentius latin név rövidüléséből 
származó Vince győztest, győzedel-
mest jelent. 

Nagycsütörtök (zöldcsütörtök)
Krisztust az Olajfák-hegyén elfogták. 
A Húsvét Jézus Krisztus feltámadá-
sának ünnepe a keresztény egyhá-
zak legrégibb, a zsidó pészahra vis-
szavezethető ünnepe.

1908 (101 éve történt)

Pécsen megszületett Victor Vasarely 
(eredeti nevén: Vásárhelyi Győző) 
francia festőművész, az op-art atyja.

Április 10. 
Ma Zsolt napja van.

Zsolt 
A Solt név alakváltozata, amely 
azonos eredetű a Zoltán, valamint 
a Zolta és esetleg a Csolt névvel, az 
ótörök sultan szóból származik. Je-
lentése: uralkodó.

Nagypéntek 
Krisztus Pilátus általi halálra ítélésé-
nek, megostorozásának és kereszt-
halálának a napja. A Húsvét Jézus 
Krisztus feltámadásának ünnepe a 
keresztény egyházak legrégibb, a 
zsidó pészahra visszavezethető ün-
nepe.

1912 (97 éve történt)

Elindult a Titanic luxushajó végzetes 
útjára Southamptonból.

1847 (162 éve történt)
Makón megszületett Joseph Pu-
litzer, a magyar származású amerikai 
sajtómágnás, a Pulitzer-díj megala-
pítója.

Április 11. 
Ma Leó, Szaniszló, Leona, Klió napja 

van.
Leó 
A görög Leon név latin alakváltoza-
tából való. Jelentése: oroszlán. 
Klió 
Görög eredetű név. Jelentése: hír-
nök, dicsőít, ünnepel.   

Nagyszombat
Este körmenetekkel emlékezik meg 
a keresztény világ arról, hogy Jézus 
harmadnap, azaz húsvétvasárnap 
hajnalán feltámadt halottaiból.

1905 (104 éve történt)

Budapesten megszületett József 
Attila költő. 45 éve, 1964-ben József 
Attila születésnapján először ren-
dezték meg a költészet napját.

Április 12. 
Ma Gyula, Zénó, Szilárd, 

Konstantin, Csaba, Csanád, Baldvin, 
Sebő napja van.

Zénó 
A görög Zénón név latin alakváltoza-
tából származik. A Zenóbiosz, Zenó-
dotosz nevek önállósult rövidülése. 
Jelentése: Zeusztól származó. 
Sebő 
A Sebestyén régi magyar becézőjé-
ből önállósult. 

Húsvétvasárnap – a feltámadás 
napja

A húsvét Jézus Krisztus feltámadásá-
nak ünnepe a keresztény egyházak 
legrégibb, a zsidó pészahra vissza-
vezethető ünnepe.

1954. április 12. (55 éve történt)
A rock and roll születésnapja, annak 
emlékére, hogy New Yorkban Bill 
Haley rögzítette Rock Around The 
Clock című lemezét.

1961. április 12. (48 éve történt)

Az űrhajózás napja. E napon Jurij 
Alekszejevics Gagarin a Vosztok–1 
fedélzetén 1 óra 48 perc alatt meg-
kerülte a Földet.

Április 13. 
Ma Ida, Hermina, Márton napja 

van.
Ida 
Germán eredetű. Jelentése harci 
istennő, tevékeny, serény. Más ma-
gyarázat szerint a már nem hasz-
nálatos Ida-, Idu- kezdetű, összetett 
nevek rövidülése. 
Hermina 
Német eredetű név. Jelentése: hadi 
nő. A Herman férfinév női párja, 
illetve más feltevések szerint a ger-
mán Ermin vagy Irmin isten nevével 
függ össze, és a németben az ezt a 
névelemet tartalmazó női nevek 
alakváltozata. 

Húsvéthétfő
Húsvét másnapja a vidámság, a mu-
latság ideje. A Húsvét Jézus Krisztus 
feltámadásának ünnepe a keresz-
tény egyházak legrégibb, a zsidó 
pészahra visszavezethető ünnepe. 
A mondai magyarázat szerint Jézus 
sírját őrző katonák vízzel öntötték 
le a feltámadást felfedező, ujjongó  
asszonyokat, így akarták elhallgat-
tatni őket. Vízbevető hétfőnek is 
hívják, mert e nap a locsolás napja. 
A lányokat régen kivonszolták a kút-
hoz, s egy vödör vízzel leöntötték, 
vagy a patakhoz vitték, s megfür-
dették. A locsolás, az ősi termékeny-
ségvarázsló és megtisztuló rítusban 
gyökerezik. A víz tisztító ereje a 
kereszténységnél a kereszteléshez 
kapcsolódik.

1748 (261 éve történt)
Megszületett Joseph Bramah an-
gol mérnök, a biztonsági zár, a víz-
öblítéses WC, a sörpalackozó gép, 
valamint a bankjegyszámozó gép 
feltalálója.

Április 14. 
Ma Tibor, Benedek, Gusztáv, Tiborc, 
Jusztin, Euszták, Maxim napja van.

Benedek 
A latin Benedictus névből származik. 
Jelentése: áldott. 
Gusztáv 
A skandináv eredetű német Gustav 
névből származik. Jelentése: harc, 
támasz. Ósvéd jelentése: a gótok tá-
masza, vagyis Gotstav. 

1912. április 14. (97 éve történt)
Útban Southamptonból New York-
ba 2200 utassal a fedélzetén jég-
hegynek ütközött és elsüllyedt a 
Titanic. A baleset Halifax (Új Skócia) 
partjainál történt, körülbelül 1500-
an haltak meg.

1950 (59 éve történt)
Megszületett Esterházy Péter író.

Április 15. 
Ma Anasztázia, Tas, Julianna, Cézár, 

Nyeste napja van.
Anasztázia 
Az Anasztáz férfinév női párja, amely 
görög eredetű. Jelentése: a feltáma-
dott. 
Nyeste 
Régi magyar női név, a nyest állat-
név kicsinyítő képzős alakja.   

1983 (26 éve történt)
Meghalt Illyés Gyula író, költő.

1910. április 15. (99 éve történt)

Bánki Donát bejelentette szabadal-
mát a nyersolajmotorra. A Budapesti 
Műegyetem építészmérnöki szaká-
nak elvégzése után Bánki Donát egy 
ideig tanársegédként dolgozott, 
majd a MÁV-nál és 1899-ig a Ganz-
nál volt szerkesztőmérnök. Bánki 
és Csonka János nevéhez fűződik 
a motorgyártás hazai bevezetése 
(Bánki–Csonka-motor), melynek 
legfontosabb újítása az 1893-ban 
szabadalmaztatott porlasztó, vagyis 
karburátor volt. A Ganznál töltött 
évek alatt sok saját találmánya és 
szabadalma volt, többek közt az el-
sőkerék-meghajtású autó, valamint 
a gőz- és a vízturbina. Bánki 1899-től 
haláláig a Műegyetemen oktatott. 
A Gépipari Tudományos Egyesület 
1955-ben Bánki-emlékérem néven 
3 fokozatú, díjazással egybekötött, 
évenként kiosztásra kerülő műszaki 
kitüntetést alapított. 

• Ezen a napon történt • Ezen a napon történt • Ezen a napon történt •
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A húsvét hőse, a négylábú „tojást hozó nyuszi”, nem csak az ünnep 
ürügyén szerepel életünkben. A nyúl nem gyáva, hanem tehet-
séges, becsvágyó és diplomatikus – ez jellemzi a nyúl évében 

születetteket. A görög Aiszóposz tanmeséiben viszont a gyávaság és 
a gyorsaság megtestesítője. Bizáncban a nyitott szemmel alvó nyulat a 
feltámadó Jézushoz hasonlították. A keresztény kultúrában a feltáma-
dás, de egyben a szemérmetlenség szimbóluma is. 

Miért a nyuszi hozza a húsvéti tojást? Régóta ismerjük a történetet: 
a németek a közönséges tyúk helyett a szebbnek tartott gyöngytyúkot 
vagy császármadarat helyezték húsvétkor a főtt tojásokkal telerakott 
tál közepére. Mivel a császármadár neve németül Haselhuhn, a nyúlé 
pedig Hase – később egyszerű elhallással a Haselhuhnból Hase lett. 
Azóta „tojja” nálunk a tojásokat a nyuszi. Az ógermánoknál Ostarát, a 
hajnali fény és a tavasz istennőjét tojásokkal és nyulakkal köszöntötték. 
Talán innen származik a húsvéti nyuszi.

A művészettörténet leghíresebb nyulát Albrecht Dürer festette. A 
képen látható mezei nyúl természethűen, tipikus testtartásban, bé-
késen bóbiskolva figyel, felkészülve arra, hogy veszély esetén lábait a 
nyakába szedve meneküljön.

Walt Disney első nagy sikerét 1927-ben egy nyúl hozta meg: Os-
wald, a vidám tapsifüles figurája. A nyúl-filmek közül különösen nagy 
sikert aratott az 1988-ban Robert Zemeckis által rendezett Roger nyúl a 
pácban című alkotás, amelyben tökéletes egységben szerepeltek rajz-
figurák és élő színészek.

Bugs Bunny – ez a szemtelen, tolakodó és kiálló lapátfogaival örök-
ké sárgarépát rágcsáló Tapsi Hapsi eredeti neve. Az örökké éhes és ré-
pájáért bármire képes Tapsi Hapsi mindig győzedelmeskedik gonosz 
ellensége, Elmer Fudd felett. A filmvásznon a második világháborúban 
szembeszáll a japán katonákkal és a náci kémekkel, sőt, még Göring né-
met légimarsallal is! Napjainkban a képregényekben viaskodik tovább.

Nyúl Péter – eredeti angol nevén Peter Rabbit – egy kis nyuszi, aki 
ruhát hord, cipőt visel a lábán és családja egy lakásnak berendezett bar-
langban él. Az angol Helen Beatrix Potter (1866–1943) saját házában 

tartott Peter nevű kedvencéről mintázta. Megtanította néhány trükkre: 
dobolt, csengettyűt rázott. Potter rajzokat is készített nyuszijáról és a 
többi állatáról. Első műve Nyúl Péter és barátai címmel jelent meg.

Cézár (Cäsar) először bábjátékban tűnt fel a német WDR tévében, 
azután lemezlovas műsorvezetőként aratott sikereket a 60-as években. 
Nagy fülekkel, kiálló metszőfogakkal mutatta be az új slágereket ez a 
szószátyár figura – vagyis az első tapsifüles „lemeznyulas”.

Lewis Carroll Alice Csodaországban című megfilmesített meséjé-
ben két nyuszi is szerepel: a hebehurgya Fehér Nyuszi (White Rabbit) 
és a buta, erőszakos March Hare, akinek Kosztolányi Dezső az Április 
Bolondja nevet adta. A March Hare név eredetileg arra utal, hogy ta-
vasszal a mezei nyulat elkapja a párosodási hév, és ezért mondják az 
angolok, hogy őrült, mint a márciusi nyúl. Így lett az ugrándozó nyuszi 
Április Bolondja.

A bölcs és a hebehurgya nyuszi

Dürer remekműve

Peter 
Rabbit, 
azaz  
Nyúl Péter

Roger nyúl
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A bölcs és a hebehurgya nyuszi A magyar nyelv éve és Kazinczy Ferenc születé-
sének 250. évfordulója alkalmából, valamint 

Kálmány Lajos, vidékünk első néprajzkutatója, 
a modern magyar folklórtudomány egyik meg-
alapozója tiszteletére a zentai önkormányzat és 
a zentai Városi Könyvtár tizenötödik alkalommal 
rendezi meg a Kálmány Lajos Népmesemondó 
Versenyt, amelynek elődöntőit április végéig hat 
körzetben: a Bánságban (Nagykikinda és Toron-
tálvásárhely), Nyugat-Bácskában (Bácskertes), 
Közép-Bácskában (Temerin), Észak-Bácskában 
(Szabadka) és a Tisza mentén (Zenta), döntőjét 
pedig 2009. május 30-án délelőtt 10 órai kezdet-
tel a zentai Városi Könyvtárban szervezi meg. A 
jelentkezők korhatár nélkül a következő három 
kategóriában versenyezhetnek:
1.  Előadóművészi kategória: két népmese elő-

adása. A két versenyszám műsorideje: legfel-
jebb 10 perc. 

Korcsoportok:
a) óvodás korosztály
b) 7–10 éves korosztály (kisiskolások)
c) 11–14 éves korosztály (felsős diákok)
d) 15–18 éves korosztály (középiskolások)
e) a felnőttek korosztálya.
2. Néprajzi (népmesegyűjtő) kategória: legalább 
két, napjainkban hallott falucsúfoló történet, 
mese, ill. egyéb mesei műfaj:
a) vagy hangszalagra való rögzítése és lejegyzé-
se,
b) vagy versenyen való elmondása. Ebben a ka-
tegóriában műsoridő-korlátozás nincs.
3. Képzőművészeti kategória: A hadakiak és a lét-
ra, ill. A kibinyiek temploma című történet illuszt-
rálása bármely képzőművészeti technika alkal-
mazásával. A történetek megtalálhatók Beszédes 
Valéria Sërëgék szárnyán – Szőcs Boldizsár meséi 
című könyvében (Szabadka, 2005).
A verseny tehát két részből: körzeti elődöntőkből 
és döntőből áll. Az előadóművészi kategóriában 
a versenyzők a magyar népmesekincsből vá-
laszthatnak tetszés szerint két népmesét, ame-
lyek közül az egyiket az elődöntőn, a másikat 
pedig a döntőn mesélik el. A néprajzi kategória 
versenyzői a nagyszüleiktől, szüleiktől vagy más 
ismerősüktől hallott falucsúfoló mesét, történe-
tet, ill. egyéb mesei műfajt: a) vagy hangszalagon 
rögzítve és lejegyezve a gyűjtésre vonatkozó 
adatok feltüntetésével elküldik a lenti címre, és 
ezzel a gyűjtéssel pályáznak a versenyen, b) vagy 
előadják gyűjtésüket a versenyen.
Röviden a falucsúfolókról. „A falucsúfolók 
(rátótiádák) egy-egy falu lakóinak ostoba visel-
kedését, tudatlanságát kigúnyoló rövid történe-
tek. A magyar szakirodalomban a falucsúfolókat 
rátótiádáknak is nevezik. Ezt az elnevezést a leg-
többet emlegetett községről Rátótról (ma Gyula-
firátót, Veszprém megye) kapta.
A rátótiádák funkciója sokszor a szólásokkal ro-
kon, vagyis a falucsúfoló történetek nem mindig 
a mesemondási alkalmakkor hangoztak el, ha-
nem a mindennapi érintkezési formák keretein 
belül is, főleg akkor, ha az emberi butaságot, il-
letve egy (általában a szomszéd) falu lakosságát 
tréfásan jellemezni kívánták. Ilyen formában so-
káig életben maradtak, napjainkban is gyűjthe-
tők. A legismertebb típusai. Vasvillával hányják 
a diót a padlásra, A föld megzsírozása, Zsákkal 
hordják a világosságot az ablak nélküli házba, A 
rátóti csikótojás stb. 
Példa: A hadikiak és a létra, ill. A kibinyiek temp-
loma. In Beszédes Valéria: Sërëgék szárnyán 
– Szőcs Boldizsár meséi. Szabadka, 2005. 170.” 
(Raffai Judit)

Jelentkezni az alábbi címre lehet: Thurzó Lajos 
Közművelődési Központ, 24400 Senta, Posta 
utca 18. Bővebb felvilágosítás a (024) 811-266-
os telefonszámon kapható. A jelentkezési lapon 
kérjük feltüntetni:
1. a versenyző teljes nevét,
2. születési évét és korcsoportját,
3. levélcímét és telefonszámát,
4. a versenykategóriát,
5. az elmondásra kerülő népmesék címét és
6. a felkészítő személy nevét.
A képzőművészeti pályázatra érkező munkákkal 
együtt ugyancsak kérjük a versenyző teljes ne-
vét, születési évét, levélcímét, telefonszámát és 
felkészítőjének nevét is mellékelni. Jelentkezési 
határidő: 2009. április 10.
Melléklet 1.

A hadikiak és a létra
Vótak a hadikiak. Elmëntek az erdőbe, elvitték a 
létrát is, ëgyënëst hozták haza a létrát, nem tud-
ták, hogy hosszába’ kell.
Kërësztbë fogták a létrát. Azt mondták:
Keresztbe fogták a létrát, mint hadikiak.
Egész rëggel értek ki, vágták ki a fát, hogy ki tud-
janak jönni. Csúfságnak maradt mëg: „Kërësztbë 
hozzák a létrát, mint hadikiak.”

A kibinyiek temploma
Hát a kibinyiek, akik kërësztbe hozták a létrát az 
erdőbe, úgy hítták a falut: Kibinyi. Az andrásfalvi 
bíró segítëtt rajtuk. Az andrásfalvi nép mëg épí-
tëtt ëgy templomot. Akkor búzapolyvával csi-
náltak sarat, a tornyot avvâ tapasztották bë. Hát 
amikor mëgszáradt az a sár, kihajtott a kërësztné. 
Hát szégyen, hogy ott a kërësztné ződelljën a 
búza. Lë kéne onnat vágni. De nem lëhet kitépni, 
mert ha kitépik, akkor luk marad. Nem luk, ha-
nem lik. Azt mondták ők: lik. Hát van nekünk ëgy 
bírónk, sokat tud, mert segítëtt a kibinyiekën, 
hogy a létrát hogy këll kihozni az erdőből. Hát 
összegyűltek, csináltak gyűlést.
– No, bíró uram, a falu legokosabb embëre, hogy 
kéne aztat onnat lëkaszálni, azt a búzát ott, a 
kërësztën.
– Hát azt ottan nem lëhet, azt csak ëgy ökör tudja 
lëlegelni.
– Majd fëlhúzzuk a bikát.
Akkor csináltak állást, húzták fël kötélën. A népek 
körül nézték.
– Jaj, milyen okos a bíró, már kinyújtotta bika a 
nyelvét, nyújti, hogy ëgye lë!

Az andrásfalviak a hadikiak és a kibinyiek
Andrásfalunak vót ëgy okos bírója. Az andrásfal-
viak rëformátusok vótak, a hadikiak katolikusok 
vótak. Ëgymást úgy szokták csúfolni, a kato-
likusok azt mondták a rëformátusoknak, hogy 
bunkó. Ezëk mëg vissza azt mondták, hogy pá-
pista.
No, a hadikiak ēmëntek az erdőbë fát vágni. 
Vittek ëgy létrát, hát úgy, ahogy illik, a vállukon 
vitték, és el is mëntek az erdőbe. Vágtak fát, pá-
linkáztak, ittak, ide-oda, eljött az este, kéne ha-
zamënni. Mëgfogták a létrát, és kërësztbe vitték 
hazafelé. Ami fa esëtt útba, vágták ki. De már 
kifáradtak. Annyi fa van előttük, ëgy hét múlva 
së érnek haza. Azt mondja ëgy, a legokosabb, a 
vezér köztük:

– El këll mënni az andrásfalviakhoz bocsánatot 
kérni, többet nem csúfolkodunk velük. Az and-
rásfalvi bíró okos embër, mondja mëg, magya-
rázza mëg, hogy mënjünk haza? De mikor érünk 
haza, ha az erdőbe ennyi fa van?

Melléklet 2.

Mesegyűjtemények a Vajdaság területéről 
gyűjtött szövegekkel

1  Banó István – Fülöp Lajos: Régi magyar nép-
mesék Berze Nagy János hagyatékából. 
Pécs, 1961.

2  Beszédes Valéria: Jávorfácska. Félszáz szajá-
ni népmese. Szabadka, 1978.

3  Beszédes Valéria: Szőcs Boldizsár meséi. Bu-
dapest, 2004. (Népmesetár)

4  Beszédes Valéria: Sërëgék szárnyán. Szőcs 
Boldizsár meséi. Szabadka, 2005.

5  Burány Béla: Szomjas a vakló. 66 vajdasági 
magyar erotikus népmese. Újvidék, 1984.

6  Burány Béla: Piros a tromf. 77 vajdasági ma-
gyar erotikus mese. Zala, 1988.

7  Burány Béla: A legkisebb királylány kívánsá-
ga. 88 vajdasági erotikus obszcén népme-
se. Budapest, 1990.

8  Burány Béla: A menyecske meg a feketerigó. 
107 vajdasági magyar erotikus és obszcén 
népmese. Szeged, 1997.

9  Jung Károly: Szépen zengő pelikánmadár. 
Jugoszláviai magyar népmesék. Újvidék, 
1986.

10  Katona Imre – Bori Imre – Beszédes Valéria: 
Pingált szobák. Borbély Mihály meséi. Kál-
mány Lajos gyűjtése. Újvidék, 1976. (A kötet 
végén Borbély Mihály gyermekeinek meséi.) 

11  Kálmány Lajos: Szeged népe. I–III. Szeged–
Arad, 1881, 1882, 1891.

12  Kálmány Lajos: Hagyományok. Mesék és ro-
konneműek. I–II. Vác–Szeged, 1914.

13  Kovács Ágnes: Ungarische Volksmärchen. 
München, 1966.

14  Ortutay Gyula – Katona Imre: Magyar pa-
rasztmesék. I. Budapest, 1951.

15  Ortutay Gyula: Magyar népköltészet. III. Bu-
dapest, 1955.

16  Ortutay Gyula – Katona Imre: Magyar pa-
rasztmesék. II. Budapest, 1956.

17  Ortutay Gyula – Dégh Linda – Kovács Ágnes: 
Magyar népmesék. I–III. Budapest, 1960.

18  Penavin Olga: Jugoszláviai magyar népme-
sék. I–II. Budapest–Újvidék, 1984. (ÚMNGY 
XVI., XIX.)

19  Penavin Olga: Jugoszláviai magyar diakrón 
népmesegyűjtemény. I–II. Újvidék, 1993, 
1996.

20  Raffai Judit: A Rézmonyos. Ludasi népme-
sék. Szabadka, 2000.

21  Raffai Judit: A mesélő ember. Szűcs László 
bácskai parasztember meséi. Budapest, 
2001.

22  Révész Hugó: Bácskai dalok, mesék. Szabad-
ka, 1892.

23  Solymossy Sándor: Contes et lègendes de 
Hongrie. Paris, 1936. 

24  Tőke István: Mosolygó Tisza mente. Zentai, 
Zenta környéki élcek, népi anekdoták. Újvi-
dék, 1983.

Felhívás
a XV. Kálmány Lajos Népmesemondó Versenyen való 

részvételre
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Legkedvesebb játékom
– Kinek volt már megint láb alatt?! – kiáltottam dühösen, amikor hazaértem 

az iskolából. – Ki bántotta a nyuszimat?!
Szinte semmi sem dühít jobban, mint ha a játékaimat piszkálják. A mai na-

pig is sokat időzök a játéksarkomban, mert ott minden egyes játék segít felidéz-
ni azokat a szép emlékeket, amelyeket nem tudunk fényképen megörökíteni. 
Sokat rakosgatom őket, de ez nem is csoda, mert ők az én kincseim. Ha szomorú 
vagyok, vagy mérges, akkor őhozzájuk megyek, mert ők mindig megvigasztal-
nak. Ilyenkor megértő szemekkel néznek rám, de sajnálni csak egy tud közülük, 
az a szakadt, elnyűtt tapsifüles.

Sokszor előveszem azt a fényképet, amelyiken a bölcsőben fekszik mellet-
tem, és én majdnem csak akkora vagyok, mint ő. Aztán, amikor éhes voltam, 
mindig az ő fülét rágtam, így már hiányzik belőle egy darab. Egyszer az udva-
ron játszottam vele, és a kutyánk elirigyelte tőlem: azóta az egyik szeme helyén 
egy gomb van. Egy május elsején túl közel vittem tapsifülest a tűzhöz, így a 
műanyag bajusza lepörkölődött! A farkát pedig a mosógép nyelte el egy mo-
sáskor... Egyszer meg a barátnőmmel összevesztünk pont ezen a játékon. Ránci-
gáltuk, végül az egyik lába leszakadt, a barátnőm meg hazaszaladt vele. No, ak-
kor egy hónapig nem beszéltem vele! De Tapsit láb nélkül is nagyon szerettem.  
Ő az, aki a legtöbb szép emléket őrzi.

Remélem már értitek, hogy miért nem tűröm, amikor piszkálják a játékai-
mat. Tapsiért meg különösen haragszom!

Darázs Éva, 5. osztály
Moša Pijade iskola, Pacsér

Tavasz van

Megjöttek a fecskék,
legelnek a kecskék.
Vessük le a kabátot,
ugorjuk át az árkot!

Maksó Simon, 5. osztály
Cseh Károly iskola, Ada

Tavaszi népszokások az én családomban, falumban
A tavasz tele van sok szép népszokással. Ezek közül kiemelném a két ked-

vencemet, a farsangot és a húsvétot.
A farsangot a falumban mindig megünnepeljük. Előtte a családban elké-

szítjük nekem a maszkot. Legutóbb ördög voltam farsangkor, ezt a maszkot 
apukámmal készítettük. Ilyenkor bejárjuk a gyerekekkel a falut. Mindenki be-
öltözve és hangoskodva dobol, sípol, kurjongatva vonul. A falu összes utcáján 
végigmegyünk, és az emberek mosolyogva néznek ránk. Mikor az összes utcát 
bejártuk, akkor elmegyünk az iskolaudvarba, ahol egy szalmabábu áll. Ezt el-
égetjük, hogy a telet elijesszük. 

A másik ünnep a húsvét. Ilyenkor a családban mindig nagy a sürgés-forgás. 
Húsvét előtt pár nappal elmegyünk a nenámhoz, és megfőzzük a sonkát és a to-
jásokat. Mi a családunkban mindig betartjuk a szigorú böjtöket. Mikor kicsi vol-
tam, vártam a nyuszit, hogy hozza az ajándékokat. Már korán reggel felkeltem, 
hogy megnézzem, hozott-e valamit? Mára ezek már csak szép emlékek, mert 
rájöttem, hogy nincs nyuszi, aki az ajándékot hozza. Mindig izgalommal vártam 
a húsvéthétfőt, hogy menjek locsolkodni. Korán reggel útra kelek, hogy még 
délelőtt eljussak mindenkihez. Először mindig a falubeli rokonokat locsolom 
meg, majd egy-két falubeli lányt. A húsvét a kedves ünnepem, mert ilyenkor 
együtt van a család, s mert kevesebb a munka.

A tavasz mindig is a kedvenc évszakom volt, de csak most jöttem rá, milyen 
sok szép ünnep, szokás van ilyenkor.

Utasi Arnold, 6. osztály
Cseh Károly iskola, Törökfalu

Legjobb barátom és barátnőm 
A legjobb barátom neve Flórián, a barátnőmé pedig Stefi.
Flórián erős, termetes gyerek, olyan, mint Stefi és én. Szeretünk együtt ne-

vetni és hülyéskedni. Flóriánon mindig lóg a nadrág, míg Stefi szépen öltöz-
ködik, és néha együtt sminkelünk. Flórián szokott hazakísérni, mikor vége a 
sulinak. Stefivel meg képes vagyok órák hosszat beszélni az atyja háza előtt. 
A barátnőm szürke szemében egy barna folt van, Flóriánnak pedig kék színű 
a szeme. Stefinek barna, Flórinak pedig szőke haja van. Flórián nem szereti, ha 
piszkáljuk, és ha kicsit furán mutatjuk ki, hogy szeretjük. Az ízlésünk hasonló: 
szeretjük az állatokat!

Remélem, még sokáig el leszünk hármasban, és sokat fogunk együtt nevetni.
Molnár A. Csilla, 5. osztály 

József Attila iskola, Bácskertes

Tudósítás Tündérországból
Mi, gyerekek, hisszük, hogy Tündérország létezik. Sokszor járunk ott. Elme-

sélem az egyik történetet, ami ott játszódott le.
Hétvége volt. Elindultam a barátomhoz kerékpárral, de egyszerre mintha 

egy falnak ütköztem volna. Ez az időkapu volt. Fénysebességgel repültem ben-
ne. Mikor kiléptem belőle, a bringám lóvá változott, és én nyeregháton vág-
tattam egy gyönyörű kastély felé. A táj meseszép volt. A réten szebbnél szebb 
virágok pompáztak. Színükben fürödtek a nap sugarai. Mámorító illatuk millió 
rovart csábított. A kastély előtt egy félelmetes sárkány állt. Nem engedett az be 
mindenkit! A felnőtteket mind leellenőrizte, de a gyerekeket szabadon been-
gedte. A kastély gyönyörű volt. A szivárvány színei ékesítették az épület falait. 
A tündérek lovagoltak, sétáltak, játszottak a kastélyban. Abban különböztek az 
emberektől, hogy örökös mosoly és megelégedettség tükröződött az arcukról. 
Nem volt rajta a bánat jele. Ruhájuk egyszerű volt, de színekben gazdag. Nem 
irigykedtek egymásra, nem verekedtek. Boldogság volt az, ami látszott az ar-
cukon. Szerették egymást. Amit megkívánt valamelyikük, azt a másik azonnal 
teljesítette. Éreztem a levegőben a harmóniát. Vissza akartam kerülni a régi 
énembe, és egyszerre csak újra tekertem a kerékpárt.

Elgondolkodtam, hogy miért van olyan kevés felnőtt Tündérországban. 
Talán, mert nem tudnak többé szívből nevetni, vagy csak harag lakik bennük? 
Lehet, hogy nem tudnak már odafigyelni az élet igaz értékeire. Ezen érdemes 
elgondolkodni.

Mengyán Albert, 5. osztály
Csáki Lajos iskola, Topolya

Lódító mese
Egyszer volt, hol nem volt, volt a földkerekségen egy kislány.
Ezt a kislányt úgy hívták, hogy Kanna Panna. Olyan buta volt, hogy azt sem 

tudta mennyi egyszer egy, sőt még írni sem tudott. De rendelkezett egy külö-
nös tulajdonsággal, beszélni tudott az állatokkal, és bármit kívánhatott tőlük. 
Amikor az apja megsokallta butaságát, azt mondta neki:

– Eredj, Kanna Panna, világgá! El is indult hát világgá. Betért egy erdőbe, 
ahol nagyon sok állat volt. Megszólította egy béka, aki nagyon megsérült és azt 
kérte, hogy gyógyítsa meg a nagy betegségből. Ment tovább, megszólalt egy 
egér, aki nem tudott bebújni a lyukon:

– Nem bánod meg, kapsz egy új tulajdonságot.
Ment aztán tovább, és találkozott egy oroszlánnal, aki nagyon sírt. Megkér-

dezte tőle Kanna Panna, hogy mért sír ennyire. 
– Egyet lépek és átlépek a világ másik oldalára. Segíts, nem bánod meg, 

kapsz még egy új tulajdonságot!
Ment-mendegélt tovább és találkozott egy macival, aki olyan lusta volt, 

hogy nehezére esett sétálni.
–Segíts rajtam, nem fogod megbánni, kapsz egy új tulajdonságot!
Ment tovább és talált egy nagyon-nagyon szép lepkét, aki nem tudott re-

pülni, és azt kérte Kanna Pannától, hogy gyógyítsa meg. Nem fogja megbánni, 
kap egy új tulajdonságot. Meggyógyította hát a lepkét, és egy nagyon különös 
tulajdonságot kapott tőle. Tudott repülni, de már annyi tulajdonsága volt, hogy 
kipukkadt a sok tudástól.

Az én mesém is tovább tartott volna, ha Panna ki nem pukkadt volna.
Bojcsity Dániel, 3. osztály 

Kizúr István iskola, Szabadka

Berkes 
Izidóra

topolyai 
tanuló rajza
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Levél az oktatásügyi miniszternek
Tisztelt Miniszter Úr!
Maga volt diák? Szerintem már elég régen koptathatta az iskolapadot. Ezért 

én most felfrissítem az emlékezetét, és bemutatom egy 21. századi hetedikes 
diák mindennapjait.

6.00 – Ébresztő! Ugrál-táncol a mobilom. Szundikálok még pár percet, majd 
„Talpra magyar!”, ágyazás, mosakodás, öltözködés, táskába pakolás, közben a 
fontosabb ismeretek átnézése.

7.15 – Indulás! Még szerencse, hogy közel lakom az iskolához. Így, ha esik, ha 
fúj, ha tűz a nap, kibírom az út viszontagságait.

7.30 – Okosodj, diák! Napi hat, illetve hét órában történik az okításunk. 
Buzgó tanáraink megpróbálnak beterelni bennünket a tudás óceánjába. Néha 
felkapaszkodunk egy-egy szigetre, ezek a tantárgyak. Az lenne a jó, ha dönthet-
nénk érdeklődésünk, tehetségünk szerint, melyik szigetre mennénk, és mennyi 
időre.

Új anyag, ellenőrző, dolgozat... bő a kínálat.
Óriási túlzsúfolt iskolában telnek mindennapjaink. A folyosókon alig lehet 

közlekedni. Az én osztályomnak nincs tanterme, így a kabátot, ernyőt egész 
nap cipelem magammal. Ha az első két szünetben nem jutok le uzsonnát venni, 
nem valószínű, hogy kapok friss péksüteményt.

13.00 – Ebéd! A nap csúcspontja, amikor a suliból hazaérve a mamám ízletes 
főztjét magamba lapátolom.

14.00 – Pihenj, kamasz! Vagy egy kicsit lepihenek anyuval, vagy a számítógé-
pen játszom kikapcsolódásképp.

15.00–18.00 – Tanulj, tinó, ökör lesz belőled! Készülök másnapra: írok, olva-
sok, számolok, szerkesztek, fordítok, töprengek, megoldok, törölök... elfáradok, 
mérges vagyok! Megnézem a cicám, Cimetet, vagy tornázok, s folytatom a mun-
kát.

18.00–20.00 – Különóra is jöhet! Egy nap angol – két nap zongoraórám van. 
Ezeket speciel szeretem, kikapcsolódást jelentenek a számomra.

20.30 – Vacsora! Együtt a család. Lassan, komótosan fogynak a falatok be-
szélgetés közben.

21.00 – Fürdés! Ha szeretnék valami filmet nézni, akkor gyors tisztálkodás 
történik, ha több az időm, elterülök a félkádnyi meleg vízben, szórok bele a szo-
vátai sóból, és jól ellazulok.

22.00 – Jó éjt mindenkinek! Szép álmokat kívánok a szüleimnek, s befész-
kelem magam az ágyacskámba. Leginkább perceken belül már alszom is, járva 
az álomvilág csodás tájait, melyek nem ilyen egyhangúak, mint az én iskolai 
életem.

Végezetül javasolnám a Miniszter Úrnak, hogy modernizáljon! Néhány 
tantárgyat lecserélhetne vagy kiiktathatna. A 10 kg-os táska helyett könnyebb 
lenne laptopot hordani. A könyveket pedig CD formájában kiadni, melyek lehe-
tővé tennék a videók, hanganyagok, mozgóképek használatát. Általuk hangu-
latosabbá válnának szürke hétköznapjaink.

Sok sikert kíván az újító munkájához:
Majlát Edit Topolyáról

Majlát Edit, 7. osztály 
Csáki Lajos iskola, Topolya

A fogdokinál

A fogdokinál nagyon izgultam,
A fájdalomtól majd megbolondultam.

Vajon mi lesz velem?
Elájulok, összeesem?

Talán infúzióra kerülök,
Vagy mint a béka, kiterülök?

Nagy Ráhel, 5. osztály 
Hunyadi János iskola, Csantavér

Azt mesélik rólam, hogy amikor kisgyerek voltam...
Mint minden más kisgyerek, nagyon mozgékony voltam. Én voltam apukám 

„űrhajósa”. Ha el-, ha leestem, mindig fejre estem.
Egyéves sem lehettem, amikor a Petőfi Sándor MK-ban laktunk. A szüleim 

gondnoki munkát végeztek ott. Egy előadásra készülve édesanyám a színpadot 
törölte, édesapám a tűzifát gyűjtötte össze, én pedig vígan járókáztam anyu-
kám mellett. Minden nagyon nyugodtnak tűnt. Azonban az egyik pillanatban 
apukám egy felső hang parancsára berohant a terembe. 

– Ahogy beléptem az ajtón, meglátván a járókát a földön, összetörve, min-
den elsötétült előttem – hangzottak apa rettentő szavai mesélés közben. 

Hát igen, sikertelen „landolás” történt. Édesanyám karjai között üvöltöttem, 
velem sírt ő is. A terem visszhangjától borzasztóbbá vált az egész baleset. Gyor-
san megmosdattak. Óriási szerencse, hogy csak a járóka tört össze, semmi ba-
jom nem esett.

Nem ez volt az egyetlen „űrhajós utazásom”, ezért nagyon sokszor megtor-
náztattam a szüleim idegeit. Remélem, hogy ez az „űrhajós” jelző csak a gyerek-
koromra lesz érvényes.

Kerepes Orsolya, 6. osztály 
Samu Mihály iskola, Óbecse

Padtársam

Az én padtársam neve Dani,
kedves, cuki, nagyon dagi.
A súlya őt nem bántja,
minket se zavar a dekája.
Aki vele megy haza,
annak nem marad üres a hasa.
Mindennap várom a napot,
mikor padtársam kitölti a padot.
Tanuláson ritkán jár az esze,
inkább a kajára koncentrál a szeme.
Mégis kedves padtársam vagy, Dani,
tudnék én rólad sok szépet is mondani.
De mivel elfogyott a papír, 
nem fog eljutni hozzád ez a hír.

Juhász Marina, 5. osztály, Cseh Károly iskola, Ada

A padtársam

A padtársam nem nagy falat,
Azt mondanám törpe maradt.
Agyban nagy,
Nem másban,
Van neki két lába,
Két keze, egy nyaka,
Van neki dús haja,
Szeme van, azt mondja,
Szerintem hazudja.
Azt mondom szemtelen,
De lehet, hogy ember sem.
A barátom, mert nincs más,
Egye fene, hát jó barát!

Berta Dániel, 5. osztály , Cseh Károly iskola, Ada

Farkas Fanni 
magyarkanizsai 
tanuló rajza
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Kedves Pajtások!
Tavasz, farsang, húsvét, nyuszi, tündérország, mese... A mai 

Rügyfakadás néhány kulcsszava már önmagában is jó érzéssel 
tölt el bennünket, hát még azok a gondolatok, amelyeket e sza-
vak köré fűztetek!

A farsanghoz, húsvéthoz kötődő népszokások nemcsak a 
családi ünnep és öröm forrásai, de általuk az egész falu népe is 
közösen ünnepel, mint ez Utasi Arnold (Törökfalu) fogalmazá-
sából kitűnik. S a nyuszi, a gyerekek képzeletében a húsvét jel-
képe, játékká transzponálva, minden viszontagság ellenére is a 
legkedvesebb társ marad (Darázs Éva, Pacsér). Innen egyenes út 
vezet Tündérországba, csík kerékpárra kell pattanni, és áttörni az 
időkaput... Ez utóbbi a felnőtteknek nemigen sikerül. Hogy miért? 
Mengyán Albert (Topolya, Csáki Lajos iskola) árulja el nektek 
ma. Még az iskolával, tanulással járó nyűgöt is enyhíthetnénk 
Brindza Beatrix (Doroszló) meséjével, s ha emellett az oktatás-
ügyi miniszter elfogadná a topolyai Majlát Edit javaslatait, gyön-
gyélet lehetne a diákélet. Az biztos, hogy az említett fogalmazá-
sokat nem tudnám rangsorolni, de szellemességéért Darázs Éva, 
nagyszerű ötletéért Majlát Edit külön dicséretet érdemel.

A következőknek köszönöm a szép írásokat:
Ada: Bács Bernadett, Bajúsz András, Berta Dániel, Gajdos 

Rita (2 írás), Hodik Rita, Juhász Marina, Kovács Írisz, Kubina Lotti, 
Maksó Simon (2 írás), Maletaski Szilvia, Német Beáta, Kósa Árpád, 
Kovács Andrea, Szécsényi Ede és Világos Emese;

Bácskertes: Búbos Vivien, Dienes Blanka, Guzsvány Anna, 
Lovász Loretta, Molnár A. Csilla, Szakács Ramóna, Szitás Anita, 
Tadián István, Ujlakos Stefánia;

Doroszló: Brindza Beatrix (2 írás), Csernicsek Ervin, Kocsis 
Réka és Szitás Emma;

Óbecse, Samu Mihály iskola: Kaszás Adrián, Kerepes Orso-
lya, Ördög Emese, Papp Paszkál, Pávity Edina és Szilágyi Ilona;

Pacsér: Darázs Éva, Nyúl Sára és Szél Ádám;
Szabadka, Kizúr István iskola: Bajcsi Dániel, Bali Anita, 

Szentpéteri Dóra és Erdélyi Vivien; Október 10. iskola: Bús Cson-
gor, Köteles Endre, Lipták Lilla, Rózsa Petra és Torma Diana;

Topolya, Csáki Lajos iskola: Cservik Krisztián, Dudás György, 
Kovács Adrienn, Majlát Edit (2 írás), Molnár Zsanett, Pelle Ármin 
és Pető Anita;

Törökbecse: Gera Csilla;
Törökfalu: Utasi Arnold.
Engem ez a hosszú névsor is jó érzéssel tölt el.

Tomán Mária

Nagy Teleki Valentina szabadkai tanuló rajza

Az iskola

Az iskola sok jóra való
Van, aki nem szereti, pedig jó.
Itt találkozhatsz a barátokkal,
Ismerkedhetsz a diákokkal.
Sok tanár segít neked,
Te ezt mégis semmibe veszed.
A gyerekek már csak ilyenek,
Főleg, mikor cseperednek.
Úgysem fognak megváltozni,
Kár ezen már tanakodni.
Vannak jó és rossz tanulók,
Csendes, s csintalan nebulók.
Van, aki ismételt osztályt,
Mégis elfelejti ezt a gondját.
Otthon sem tanul, csak játszik,
Ezért fog ő télen fázni.
A jó kövér ötösök melegítenek,
A vékony kis egyesek csak lehűtenek.

Gregus Zsanett, 6. osztály 
Svetozar Marković iskola, Bácsföldvár

Az én találmányom
Nagyon szeretnék feltalálni egy különleges szerkezetet, ami hasznos lenne 

minden diák számára. 
Én egy házifeladat-írót készítenék. Nagyon sok elfoglaltságom és kötele-

zettségem van, hát úgy gondoltam, jól jönne. Ez nagyon kis szerkezet lenne, 
ami tökéletesen utánozza a kézírásomat. Senki sem jönne rá a turpisságomra. 
Lenne rajta egy külön gomb, amit ha megnyomok, egy papír jönne ki a gé-
pezetből. Erre a papírra otthon szépen ráírnám az ellenőrzők anyagát, és így 
puskáznék. Ez nagyon könnyű lenne, hiszen e kis szerkentyű elférne a tenye-
remben.

Sajnos egyelőre nem valósíthatom meg, mert különös szerszámok és alkat-
részek szükségesek az elkészítéséhez.

Ha meglenne, az lenne minden gyerek álma, hogy megszerezze eme nagy-
szerű szerkezetet, mert senki sem tanul nagy kedvvel, amikor közben azon töri 
a fejét, hogy mikor lesz kész a tanulással, és hogy mikor mehet ki játszani...

Csodával határos módon, a GYKT (a Gyermekek Könnyebb Tanulásáért) 
Szövetség megígérte, hogy több ezer eurót befektetve az én terveimbe, meg-
könnyíti a házifeladat-író gyorsabb elkészítését.

Gyerekek! Ez a készülék nemsokára már a boltok polcán díszeleg, és várja 
új gazdáit.

Brindza Beatrix, 6. osztály 
Petőfi Sándor iskola, Doroszló

Húsvét

Könnyű kimondani: húsvét,
Pedig előtte van még néhány hét.
Készülődés jobbra-balra,
Megfőtt-e már a jó sonka?
Kolbászfőzés, ínycsiklandó,
Hozzá ne nyúlj, te kis lurkó!
Miért sírsz, ha senki nem bánt,
Reszeld gyorsabban a tormát!
Tojást is főzz, jó néhányat,
Fesd  be őket, valahányat!
Vasárnap van, húsvét napja,
Templomba megy apraja, nagyja!
Finom ebéd a húsvéti,
Egyél, egyél, nem kell félni!
Holnap jönnek a legények,
Meglocsolnak, én nem félek.
Húsvéti víz sosem ártott,
Ezért szépek most a lányok!
Torma Diana, 5. osztály, Október 10. iskola, Szabadka
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– A Golden Globe-ceremónia előtt két vasat tartottál a tűz-
ben. Mesélj nekünk ezekről a színvonalas filmekről!

– Sam Mendes rendező tökéletesen érti a kisvárosi létbe szo-
rult családok drámáit. Szerinte minden szekrényben található egy 
csontváz. A szabadság útjai torokszorító látlelet a szabadság tév-
útjairól. Különleges ember ez a Frank (Leonardo DiCaprio), de April 
– én alakítom – sem akar beolvadni a „szürkék” táborába. Mi ketten 
Párizsba vágyunk, menekülni akarunk, de aztán minden marad a 
régiben, maradunk connecticuti új házunkban, tehát a lázadás el-
marad. Ez egy makulátlan, feszes dráma. A férjem, Sam Mendes ren-
dező kiváló munkát végzett. A felolvasó – húúúúú! – nagyon érzé-
keny témát dolgoz fel. Stephen Daldry rendező ezúttal egy német 
regény adaptációjával szállt versenybe az Oscar-szobrocskáért, de a 
Gettómilliomost nem sikerült lekörözni.

– Te viszont az ebben a drámában nyújtott alakításodért 
megkaptad végre a statuát.

– Elmondom a sztorit. A második világháború utáni Németor-
szágban a tinédzser Michael Berg rosszul lesz az utcán, és én, a nála 
kétszer idősebb nő – Hannának hívnak – segítek neki hazajutni. 
Amint Michael felgyógyul a skarlátból, meglátogat, hogy megkö-
szönje gondoskodásomat, és csakhamar titkos viszony alakul ki 
közöttünk. Michael elkezd felolvasni nekem, minden olvasmányél-

ményét megosztja velem. Én aztán váratlanul eltűnök. A vádlottak 
padján lát Michael viszont, mert a háború alatt egy haláltáborban 
az őrség szolgálatában álltam. Megkapó emberi történet a hűség-
ről, a bűntudatról és a szerelemről.

– Mi mindent illik tudni rólad, Kate?
– Elmondhatom gyorsan, hogy 1975. október 5-én születtem az 

angliai Readingben. Ne csodálkozzál! Már gyermekkoromban csak 
a színház meg a film vonzott. Az új-zélandi rendező, Peter Jackson 
Mennyei teremtmények című filmjében debütáltam 1995-ben. Ken-
neth Branagh, az ismert angol Shakespeare-tigris odarakott Hamlet 
mellé – Ophéliaként –, nem bánta meg, mondta őkelme. 1996-ban 
a cannes-i fesztiválon bemutatták a Jude the Obcure című drámát. 
De akkortájt még nem illettem bele a Hollywood-képbe, engem 
nem lehetett táncba vinni Sandra Bullockkal és Kim Basingerrel, ám 
lassan megváltozott a „táncrend”.

– Mit mondasz a Titanic című megafilmről?
– Rose DeWitt Bukater lettem, egy tiltott szerelem szomorkás 

sztárja, aki – vesztére – beleszédül egy szegény flótásba, Leonardo 
DiCaprióba. Én az elittel hajókázom, szerelmem a harmadosztályon 
nyűglődik. Minden lépésemre ügyelnek s mégis nagy-nagy szere-
lembe esek a fiúval. Csupa selyem vagyok abban a filmben, tüll és 
ékszerek díszítenek. Fűző, némi arcpír és némi rúzs. Szavakkal nem 
tudom ecsetelni, hogy mit jelentett számomra a Titanic. Fárasztó 
munkanapok nagy nevekkel. Megmutathattam, hogy nem vagyok 
akárki. Azzal ijesztgettek, hogy az ünneplés nem tarthat sokáig, 
minden gyorsan elmúlik, elfelejtenek. Nem így történt.

– Vajon téged is könnyekig hatott, Kate, a Titanic? 
– Hát... hogy is mondjam... Az én meghatódottságom akkor 

kezdődött, amikor Emma Thompsonnal a repülőgépben ültem és 
beleolvastam a Titanic szövegkönyvébe. Akkor nem tudtam vissza-
tartani a könnyeimet. Tudtam, hogy egy ilyen szerepet nem szabad 
visszautasítani... Most már gálába öltözhetek, Goldon Globe-t, és 
Oscar-statuát nyertem, de nem járok a fellegekben. Fiatal vagyok 
még, sokat dolgozhatom, és még mindig nem én vagyok a „perfect 
girl”...

B. Z.

Kate Winslet
Eddig is kedveltük, de A szabadság 
útjaiban és A felolvasóban végleg 

levett mindenkit a lábáról – Az 
Oscar-gálán Angelina Jolie-t, Anne 

Hathawayt, Meryl Streepet és 
Melissa Leót megelőzve végre 

megkaparinthatta az aranyozott 
szobrocskát, amit már régen 

megérdemelt volna...



Jó
 P

aj
tá

s
1�

Indiánok

Három indián lovagol az erdőben. Ta-
lálnak egy erdészházat. Bemegy az első 
indián, kijön egy púppal a fején. Bemegy a 
másik, kijön egy púppal a fején. Bemegy a 
harmadik is, kijön két púppal a fején. 

– Uff! – kiált fel az első indián. – Testvé-
rem kétszer lépett rá a gereblyére!

Vitaminok

Zsófi almát eszik, s közben a körmével 
vájkál benne, nézegeti, forgatja a gyümöl-
csöt. Az anyja meglátja és megkérdezi:

– Mit keresel, Zsófi?
– Azt mondják, az almában sok vitamin 

van, de én nem találom őket...

Ahány ház, annyi szokás

– Kísérj el az első sarokig! – kérleli a ven-
dég a háziak hétéves fiát.

– Sajnos nem tehetem – válaszol a gye-
rek.

– Miért nem? – csodálkozik a vendég.
– Azért – mondja a srác –, mert nálunk 

az a szokás, hogy amint elmegy a vendég, 
azonnal asztalhoz ülünk.

Okos gyerek

– Karcsi – mondja a tanítónő –, ha adok 
neked öt dinárt, azután három dinárt, majd 
hét dinárt és végül kilenc dinárt, mennyi 
pénzed lesz?

– Először tessék ideadni a pénzt, aztán 
majd szép lassan megszámolom – mondja 
a gyerek.

Tisztítóban

– Két hete elhoztam az öltönyömet, 
hogy tüntessenek el belőle egy kávéfoltot. 
Sikerült – lép be a tisztítóba Kovács.

– Nagyszerűen – hangzik a válasz. – Az 
egész öltönyt bemártottuk kávéba, s így 
nem látszik a folt.

Meg nem értett tehetség

Erzsike szomorúan ér haza az iskolából. 
Az anyja megkérdezi:

– Miért vagy ilyen szomorú, kislányom?
Erzsike elővesz a táskájából egy rajzot.
– Emiatt a macska miatt.
– Pedig milyen szép! – dicséri az anyja.
– Igen, csak az a baj, hogy matekórán 

rajzoltam...

Vadász
A vadőr igazoltat egy fegyveres embert 

az erdőben.
– Kérem, az ön vadászengedélye a múlt 

évre szól – mondja.
– Tudom, jóember – mentegetőzik a férfi. 

– Én azonban csak azt a nyulat szeretném le-
lőni, amelyiket tavaly elszalasztottam...

Csőrepedés

Kovácséknál csőrepedés történt. Kihív-
ták a vízvezeték-szerelőket, de azok több 
órát késtek. Amikor végre megérkeztek, az 
egyikük megkérdezte:

– Reméljük, eddig nem ültek ölbe tett 
kézzel?

– Nem, nem – válaszolt Kovácsné. – Úszni 
tanítottuk a gyerekeket...

A kis szorgalmas

Tomi a nyitott ablaknál ülve tanul. Meg-
látja a szomszédasszony, és így szól:

– De szorgalmas vagy, Tomi! Biztosan 
ígért valami szépet az anyukád.

– Dehogy! – mondja Tomi. – Apu ígért 
valami egészen mást, ha nem tanulok meg 
mindent...

Dugipénz

– Van dugipénzed? – kérdezi Pista a hú-
gát.

– Nincs – hangzik a lány válasza. – Ha 
megmondanám, hogy van, akkor már úgy-
sem lenne...

Ikertestvérek

– Pisti, nem is tudtam, hogy van ikertest-
véred – mondja az osztályfőnök a fiúnak.

– Nekem? Ikertestvérem? – csodálkozik 
a fiú.

– Igen, igen. Az, aki tegnap fütyörészve 
kerékpározott, amíg te betegen feküdtél 
otthon.

Biológiaórán

– Sanyi, sorold fel, hogyan osztjuk fel az 
élelmiszereket! – szólítja fel a tanárnő a fiút.

– Az élelmiszereket védő-, energiaadó- 
és építőanyagokra osztjuk fel – válaszol 
Sanyi.

– Mondjál néhány építőanyagot! – hang-
zik az újabb kérdés:

Mire Sanyi:
– Tégla, cement, cserép...

A falánk húsvéti nyúlHúsvéti festőiskola
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Néha

– Tudsz úszni? – kérdezi Robi az új barát-
jától.

– Néha – hangzik a válasz.
– Hogyhogy néha?
– Akkor, ha vízben vagyok...

Feledékeny nővér

A kórházban gyógyszerosztás után oda-
megy a nővér az egyik beteghez.

– Elnézést, uram, nem ugrálna egy kicsit? 
– mondja szégyenlősen.

Mire a beteg:
– Miért, nővérke?
– Mert mielőtt beadtam az orvosságot, 

elfelejtettem felrázni...

Jó ötlet volt

Jencike születésnapjára törhetetlen 
mozdonyt kap. Az apja másnap kíváncsian 
kérdi a feleségét:

– Sikerült Jencikének összetörnie a moz-
donyt?

– Nem.
– Akkor jó ötlet volt ezt venni neki!
– Jó, jó, de azért a mozdonnyal sikerült a 

többi ajándékjátékot összetörnie...

Jean-vicc

A gróf és Jean a hatodik emeleten laknak. 
Egy este színházba indulnak. Ahogy leérnek 
az utcára, elered az eső. Azt mondja a gróf:

– Jean, alighanem a zongorán van az es-
ernyőm. Nézze meg!

Kis idő múlva Jean megjelenik a kapu-
ban, de üres kézzel. Ezt mondja:

– Igen, uram, valóban ott van...

Katód

Fizikaórán a tanár az elektromos pó-
lusokról magyaráz, és észreveszi, hogy az 
egyik fiú nem figyel. Felszólítja:

– No, Kovács, mondd csak szépen, mi is a 
helyzet a katóddal?

– A Katómmal? – lepődik meg a fiú. – Tes-
sék hagyni! Tegnap egy vadidegen sráccal 
sétált...

Nem látta

Kovács bekötözött fejjel ér haza. A fele-
sége megkérdezi:

– Mi történt veled?
Kovács odavezeti az ablakhoz, ahonnan 

a sarokra lehet látni.
– Látod a sarkon az villanykarót?
– Igen – mondja az asszony.
Mire Kovács:
– Én nem láttam...

Skót nevelés

A skót mama kétségbeesetten veszi ész-
re, hogy a fiacskája irgalmatlanul rugdossa a 
szomszéd gyereket.

– Azonnal hagyd abba! – kiált rá. – Hát 
illik rugdosni a kis barátodat, amikor ilyen 
drága új cipő van a lábadon!

Nagyon nem érti

Az apa a közlekedési lámpa fényének je-
lentését magyarázza a fiának:

– Ha pirosat mutat, meg kell állni, ha sár-
gát, akkor készülj indulni, ha pedig zöldet, 
akkor mehetsz. Érted?

– Értem, apu. De mit csináljak, ha nem 
világít a lámpa? Forduljak vissza?

Írástudatlan

A rendőrségen betörést jelent be egy 
férfi. Az illetékes megkérdezi:

– Látta a betörőt?
– Láttam, amikor kiugrott a ház ablakán.
– Volt-e valamilyen ismertetőjele?
– Görbe volt a lába.
– O vagy X lábú?
– Sajnos azt nem tudom, mert írástudat-

lan vagyok...

Igazságos ítélet

Egy kisvárosban, ahol csupa nagyothalló 
ember lakik, bírósági tárgyalást tartanak. 

– Ez az ember ellopta az órámat! – mond-
ja a felperes.

– Rágalom! – tiltakozik az alperes. – Én 
meggyőződéses antialkoholista vagyok!

A bíró ítéletet hirdet:
– A kutat mindkettőjüknek jogába van 

használni.

Feri és a kerék

Feri új kerékpárt kapott a szüleitől. Az 
első alkalommal, amikor kerékpározni volt, 
nekihajtott a kerítésnek.

– Jaj, fiacskám, hogy mehettél neki a ke-
rítésnek? – kérdezi tőle az anyja.

– Hát úgy, anyu, hogy az út kanyarodott, 
én viszont nem...

Nagy szerelem 

A festőművész szenvedélyesen suttogja:
– Drágám, te vagy az első modellem, akit 

lázas és igaz szerelemmel csókolgatok...
– És hány volt összesen? – kérdezi a lány.
– Négy. Egy alma, két körte és egy virág-

váza...

– Az összes képletet ráírtam neked! Mire jó a felesleges hímes tojás
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gető meleg nyár van. A sok eső után, 
amiben nem érhetett a búza, egy-
szerre borzasztó forróság lett, amely 

megaszalja a szemet. A kemény, meggon-
dolt parasztok csak megingatják a fejüket, 
„az isten is kitanult már a mesterségiből”, 
de nem zúgolódnak, nem ijedeznek, nem 
sápítoznak. Az idő ellen? Azt el kell fogadni, 
ahogy jön.

Turi Dani a falu felől jött haza. Szép me-
nyecskék utána bámulnak, észre sem veszi 
már. Gondban fő a feje, s néha rá-rábólint 
a gondolatára. Nagy terveket főz, a hamar 
meggazdagodó emberek módjára egyre 
nagyobb vállalatokba fog.

Amint a kiskapun belép a tisztán tartott 
udvarra, fölemel egy eldobott kukoricakó-
rót, míg beér a pitvarba, apróra töri, s bent a 
szabad tűzhely elé veti a többi tüzelőhöz.

A felesége a konyha előtt pirosodik. Ing-
vállából kiemelkedik gőzölgő fehér sovány 
válla, nyaka s a baboskék pendelyszoknya 
alól fekete, megkopott papucsban mezítlá-
ba.

Ahogy az ura belép, visszafordítja az ar-
cát feléje. Irigység és méreg futja el. Persze, 
ezt az embert nem nyúzta le az öt esztendei 
házasság meg a két gyerek. Neki mindenből 
csak a java jut. A barnapiros férfi szebb, mint 
legénykorában volt, mert ő kihizlalta. Bez-
zeg ő odavan, róla leszopták a húst a puják 
meg a sok dolog meg a sok méreg.

Dani hajnalban ment el hazulról, most 
délre jár, érzi, hogy köszönni kéne az  
asszonynak, vagy legalább szót vetni neki. 
Köszönni derogál; az asszony kötelessége, 
hogy köszönjön az embernek, aki aztán egy 
komoly fejbólintással elfogadja. Hanem Erzsi 
elmulasztotta a percet, s Dani ahogy bámu-
ló nagy fekete szemébe néz, úgy érzi, mint-
ha adósa volna. Kipislant hát félszemmel az 
ajtón az égre, aztán odasandít félszemmel, s 
azt mondja:

– Hát ha esni akar, csak hagy essék!
Elpödri szép bajuszát, amiről „nyalkabaj-

szú Turinak” is hívják; az asszony, akarata 
ellen is biccent a szempillájával, evvel rend-
ben van a dolog.

Dani befelé mozdul, az első házba. Újra 
szólni készteti valami. Mintha nem volna 

minden rendben közte meg a felesége kö-
zött.

– Hun az én veres noteszem – mondja.
– Hun. ‘Sz ott van a mándliba. A sifony-

ba.
Dani bemegy. Ő is tudja, hogy ott van.
A hűvös szoba levegője megcsapja; tele 

van az a fölmázolt föld szagával, a kissé do-
hos ágynemű meg a tiszta szobában tartott 
ételneműek, az avasodó vaj, savanyodó tej 
szagával. A sifon uras, annak az ajtaját kinyit-
ja, s kiveszi a kabátzsebből a veres noteszt. 
Leül az asztalhoz, s a homályosra bezsalu-
zott, párologtatóan hűvös szobában hoz-
záfog számolni. Megnyalogatja a plajbász 
hegyét, s gyerekes, iskolás, nagy betűkkel 
szókat, számokat ír egy tiszta oldalra.

– Kitapodom a beledet, te kutya! – hallja 
egyszer a felesége hangját. – Hogy az isten 
vegyen el, te, – hát nem felfordította a tejes-
csuprot!

Sipp, supp! hallatszik kívülről, ahogy az 
asszony csattogó tenyérrel rápaskolt a gye-
rek vastag húsára. A kisfiú csak egy jó perc 
múlva kezdett el rikoltani, de akkor aztán 
úgy, mint a malac, akit nyúznak.

Dani egy kis ideig odaügyelt, aztán to-
vább folytatta a dolgát. A gyerek az asszo-
nyé, ahhoz neki semmi köze; ha még a két 
gyerekével se volna szabad az asszony, ak-
kor itt hagyná a házat.

Móricz Zsigmond (1879–1942) 
nevével és műveivel igen korán megis-
merkedtetek. Ő írta ugyanis A török és a 
tehenek című tréfás versikét, amit az első 
osztályban mondogattatok szívesen. 
Később is olvassátok műveit. A novella 
műfajával Hét krajcár című alkotását 
értelmezve ismerkedtek meg. Légy jó 
mindhalálig (1920) című regénye ked-
velt házi olvasmányotok. 

Az első osztályban megismert gagyi-
vers után talán furcsának tűnik, milyen 
keserű is ennek az írónak a hangja. A Hét 
krajcárban még azért felleng a bizakodó 
derű, a múltat szépítő emlékezet. A Légy 
jó mindhaláligban már igen rossz a vi-
lág – és az emberek.  Hát még Barbárok 
című ismert rémtörténetében, Rokonok 
(1932) című regényében, miként a mai 
rovatban idézett Sárarany (1911) című 
naturalista regényében is. Az első feje-
zetből való ez a részlet. A főszereplőket, 
Turi Danit és a feleségét ismerjük meg 
belőle, s kibontakozik előttünk a tér, a 
cselekmény színhelye: jellegzetesen pa-
raszti környezet.

Miként állítja elénk Turi Danit az el-
beszélő, milyennek mutatja be az első 
bekedzésekben? Írjátok meg róla a véle-
ményeteket! 

A Sárarany házi olvasmány középis-
koláinkban.

Jó olvasást!
Bence Erika

Kedves Olvasó 
Tanulók!Móricz Zsigmond

Sárarany
(Részlet) 
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Kis idő múlva nyílik az ajtó, dühösen be-
rohan az asszony, s a fal mellett álló tejeskö-
csögökhöz áll, és szemlét tart felettük.

– Mi az istennyilát csináljak már – zsém-
bel hangosan, de nem mintha valakitől 
tanácsot kérne, hanem mert nem bírja ma-
gába fojtani a szót –, még vót egy meszely 
abba a csuporba, éppen elég lett vóna. 
Most mán kezdhetek egy egész köcsögöt. 
Bajlódhatok, míg leszedem a tetejit...

– Nem árt a vaj a bélesbe – szólt oda Dani, 
gondterhes arccal, amelyen meglátszott, 
hogy föl sem veszi az asszony mérgét.

Erzsi összeszorította a fogát, s felkapott 
egy jókora tejescsuprot. De a nagy cserép-
edény már régen repedt volt, mindig várta 
vele Erzsi a drótost, s hogy az nem jött, nagy 
félve mégis használta, hiszen olyan szűkébe 
volt a kedvére való jó tejescsuproknak. Most 
izgatottságában elfeledkezett a csupor hi-
bájáról, felkapta, s ahogy kifordult vele a 
szoba felé, az abban a pillanatban kirepült a 
ház közepére, s ezer darabra tört.

– Apróra! – szólt újra Dani hidegvérrel; 
vagyis: ha van, legyen, ha törik, törjön! úgy-
se baj, nem kár...

Erzsi fogta a csupor fülét, ami a kezében 
maradt, s úgy odaszánta az ura fületövéhez, 
hogy ha az utolsó percben egy gondolattal 
vissza nem tartja, baj lett volna belőle. De hát 
az asszony nem tud ütni, csak magát emészte-
ni, ahelyett, hogy másokon töltené bosszúját.

Sarkon fordult, kiment, a cserepet a sze-
métbe lökte, elővette a seprűt, lapátot meg 
egy nagy mázolórongyot, s bement feltaka-
rítani a ház földjét.

A szeméből könnyek szivárogtak, olvadt, 
égő cseppek, s bent feszült a vulkán az in-
dulatoktól.

Dani kedélyesen nézte; motoszkált ugyan 
valami benne, hogy kár most bizgatni az 
asszonyt, nem jó lesz, de úgy benne volt az 
uszításban, hogy nem állotta. Szórakozottan 
tartotta vastag ujjai közt a vékony plajbászt, 
s úgy nézett csendesen, mosolyogva a fele-
ségére. Roppant mulatságos volt neki, hogy 
Erzsi minden dühe mellett is milyen szépen, 
szaporán, ügyesen dörzsölgeti a sáros földet.

– Látod – mondta neki jámboran –, most 
lesz szép. Mindig így kék, tejjel súrolni fel, de 
sajnálod...

Az asszony megszédült, a nyelve megbé-
nult a váratlan sértéstől.

Ebben a percben robajló sustorgás hal-
latszott a konyhából, a tűzhelyről.

– Az a tej is kifutott! – kiáltott az asszony, 
és kirohant.

Dani felkacagott. A nyitva maradt ajtón 
csakugyan égett tejbűz áradt be.

A következő pillanatban a túlsó szobából 
éles babasírás hangzott fel. A csecsesbaba 
felébredt, és sírni kezdett.

– Dögölj meg! 0 kiáltott be rá az anyja. 
– Ebkölyke. Most halj meg, ne legyen belő-
led olyan kutya, mint az apád.

Dani nevetett magának.
Az asszony kisvártatva folytatta:
– Hun az a kis bitang! Te! – kiabált ki az 

udvarra, ahol a nagyobb fia még mindig 
bömbölészett, az eresz alatt a gerendán 
ülve. – Gyere be! Egy pissz ne legyen, mert a 
nyakadra hágok. Eregy, ringasd azt a másik 
kis nyavalyát... De ki ne fordítsd!

Dani újra nevetett: azért mégis van 
gondja rá. Ki ne fordítsd! Asszony!

A fiatal asszony a tűzhelyen rendbe ho-
zott mindent, s újra bement a házba, hogy 
kiseperje a cserepeket.

– Szakadhatok én százfelé; szakadhatok 
én – mohogta.

– Nem árt az ugrálás! legalább frissülsz 
egy kicsit! – vetette oda Dani.

– Hallgass! – rikácsolta az asszony, ké-
péből kikelve. – Hallgass, mert mingyán 
itt döglök meg! Vagy itt ölöm ezt az egész 
frekvenciát.

Lihegett, fújt.
– Bitangok! Megétetni eccer! Mer az vón 

jó csak. Mind belőlem él. Ha százan vannak, 
mind nekem kell körültáncolni. Mindnek én 
vagyok a cselédje.

– Minek vagy! – mondta kicsinylő bos-
szúsággal Dani – hány segítséget állítsak?

– A kell nekem! – szólt undorral Erzsi – a 
te segítőid, nyald ki mindnek a... Az csak ne-
ked való. Az én konyhámba nem teszi be a 
lábát egy dajnád se. Az én tiszta edényembe 
nem nyúl egy asszonyszemély se a faluba.

Dani fölkacagott, megkapóan tiszta 
csengésű, egészséges, jóízű kacagással.

– Na, na! Van tán a faluba olyan is, akit 
nem pellengéreztél még ki velem.

– Van. A nagyanyám, aki húsz esztendeje 
a fődbe rothad. De más nincs.

Dani újra felkacagott. Szép, egészséges, 
harapós fogai kicsillogtak. Erős bikanyakát 
hátraszegte, s merész tekintetű piros arca 
férfiasan ragyogott. Barna haját, amely 
izzadt, fehér homlokára csapzott, félrehá-
rította, hogy széles hullámot vetett a fürt, 
s szeme bizalmasan, gondtalanul sugárzott.

Az asszony gyűlölettel nézte ezt az em-
bert, akiért valaha a kútba ugrott. Első gaz-
dalány volt, s nem akarták a zsellérfiúhoz 
adni. Nem is adták, míg a nyalka legény, aki 
már akkor is híres kapós volt az asszony-
népnél, nemcsak a lányt, de az anyját is 
meg nem ölelgette. Későn tudta meg Erzsi, 
mikor már nem volt mit tenni, mikor már a 
fél falu szeretője volt az urának, s emiatt az 
anyja féltékenységében szinte meghábo-
rodott, és maga világosította fel asszony-
lányát. Erzsi fölundorodott, s azóta rá sem 
tud nézni az anyjára. Hiszen, csak legalább 
ha egy szeretője lett volna az urának, akkor 
összetörtek vón valahogy. De így, mikor 
egyszerre tíz-húsz lánnyal-menyecskével, 
de még vénasszonnyal is bizonyos köze 
volt, s jól tudja, hogy az édesanyja is ott 
van máig köztük, – így nem lehetett hova 
lenni. Jobban undorodott a fiatalasszony 
attól, akit az urával meggyanúsított, mint a 
hullától. S nem mehetett sehova, inkább itt 
maradt ezzel az emberrel, akiről még most 
is úgy érzi néha, hogy nem tudna nála nél-
kül megélni.
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Igaz, hogy a JavaScript teljesítmény jelen-
tősen javult az IE7 óta, de még mindig le 

van maradva a konkurencia mögött, mint 
például a Mozilla Firefox vagy a Google  
Chrome. Dean Hachamovitch, a fejlesztő-
csapat vezetőjének véleménye szerint nem 
ez az egyetlen tényező, ami befolyásolja a 
browser sebességét. 

A Microsoft felállított egy hipergyors ka-
merát, így az elkészült videóval pontosan 
össze tudják hasonlítani a böngészők oldal-
betöltési idejét. A teszthez a legolvasottabb 

25 weblapot nyitották meg, és a következő 
eredményre jutottak: 

Az Internet Explorer majdnem az esetek 
felében győzedelmeskedett. Példakép-
pen a Google betöltésénél a IE csak pár 
milliszekundummal verte a rivális Firefo-
xot, és mintegy 10 ms-mal a Chrome-ot. 
Összeállítottak egy táblázatot, amelyben 
zöld színnel láthatjuk a különböző oldalak 
nyerteseit. Meglepő és egyben mulatsá-
gos, hogy a Chrome töltötte be elsőként az 
MSN.com-ot, a Firefox a Microsoft.com-ot, 

az Explorer 8 pedig a Google.com-ot és az 
Apple.com-ot. 

A felmérés megbízhatóságával kapcso-
latban merülhetnek fel kételyek, de a Mic-
rosoft mellett szól, hogy őszintén beismerte 
saját honlapján elszenvedett vereséget, és 
mindössze pár ms-nyi különbséget mutat-
tak ki. Mindenesetre megállapíthatjuk, hogy 
a cég meggyőző módszert talált a sebesség 
demonstrálására.

Az Internet Explorer 8 
gyorsabb vetélytársainál

Egy 15 éves fiú alkotta meg azt az iTuneshoz hasonló progra-
mot, amely a világ egyik legnagyobb zene- és videogyűjtemé-

nyét használja forrásként, a Youtube-ot. 
A Muziic Playert használhatjuk a hagyományos médialejátszók 

helyett is, hiszen minden fontosat tud, amit a Winamp vagy a Me-
dia Player. Viszont amivel ez a program többet nyújt az átlagos-
nál, az a képessége, hogy Youtube-os keresést is lefuttathatunk 
benne. Az eredményekből lejátszási listát készíthetünk, borítót 
rendelhetünk hozzá, de saját zenéinket is feltölthetjük a Youtu-
be-ra. Ez utóbbiban nyújt segítséget a Muziic Encoder, amivel pár 
perc alatt átkódolhatjuk MP3 számainkat vagy lemezborítóinkat. 
A szerző szerint ez a szolgáltatás minőségben messze felülmúl 
minden hasonló programot. 

Dan Nelson szoftvere teljesen jogtiszta és ingyen letölthető, 
ennek megfelelően az érdeklődés annyira nagy, hogy a megjele-
nésekor sikerült is lebénítani a szervert jó pár órára. 

Persze van akinek nincs ínyére a lejátszó, tudniillik nemcsak ki-
kerüli a webes felületet, de az ott megjelenő reklámokat sem jele-
níti meg – így érthető, ha a Google füleinek nem zene a Muziic...

Az SSD (solid state drive = 
szilárdtest-meghajtó) egy 

régóta feltörekvőben lévő 
technológia, amely korábban 
megfizethetetlen ára miatt 
nem hódított teret az elektro-
nikai iparban. Az elmúlt évek-
ben azonban több gigabyte-ra 
emelkedett az SSD-k tároló-
kapacitása, így előszeretettel 
kezdték el alkalmazni például 
laptopokban és netbookok-
ban. 

Az A-DATA a múlt héten 
512GB XPG néven bemutat-
ta a mindössze 2,5 inches 
fémtokba burkolt meghajtót, 
átvéve ezzel az első helyet a 
toplistán. 

Az SSD merevlemezként a 
számítógéphez csatlakoztat-
ható, de mindössze 1-2W-os 
fogyasztása és nagy rázkódás-
tűrése miatt korábban a kato-
naság, gépjárműipar használ-
ta, majd mobiltelefonokban és 
laptopokban kapott szerepet. 
A gyakorlatban a flash alapú 
SSD háttértárolóról szokás 
beszélni, amely mozgó alkat-
részek nélkül, memóriachipek 
segítségével valósítja meg 
az adattárolást. Nagy előnye, 

hogy tartalmát hosszú ideig 
megőrzi áramellátás nélkül is, 
és mozgó komponensek hiá-
nyában rendkívül halk is, írási 
sebessége pedig 160 MB/s, 
míg az olvasásé 230 MB/s. 

Hátránya magas árán kívül, 
hogy csak korlátozott számú 
írás-olvasást képes elviselni. 
Persze ez utóbbi problémát 
különböző technikákkal si-
került orvosolni, így az élet-
tartam lejárta után az adat 
elvesztésétől nem kell aggód-
ni, ellentétben az áramellá-
tást igénylő háttértárolókkal, 
melyeknél egy áramszünet 
komoly tartalomveszteséget 
okozhat. 

Az 512GB XPG remélhe-
tőleg laptop- és PC-haszná-
lóknak egyaránt sok örömet 
okozhat. Ami az árát illeti, 
még nem tudunk részletekkel 
szolgálni.

Médiatár a Youtube 
adatbázisából  

a Muziickal

512GB-os SSD 
meghajtó 
2,5 inches 
fémtokban
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KOS
Derűs, jókedvű napok várnak rád. A kellemet-

len meglepetések sem ejtenek kétségbe, legfel-
jebb csak átmeneti nehézségeket okozhatnak. 
A saját képességeidben feltétlenül megbízhatsz, 
azonban a barátaidban már egy cseppet sem. 
Megpróbálnak becsapni. Testvéredben, közeli ro-
konaidban kitűnő szövetségesre találsz, gyakor-
lati tanácsaikat is érdemes megfogadni!

BIKA 
Önmagadnak is tartozol annyival, hogy rende-

sen befejezed azt, amit elkezdtél. Természetesen 
ez mindenre vonatkozik, a félbehagyott tervek 
megvalósítására, valamint a magánéletben meg-
lévő rendezetlen ügyekre is. Hosszabb-rövidebb 
útjaidon sok érdekes és fontos ismeretséget köt-
hetsz, ezeknek egyike-másika tartós, gyümölcsö-
ző barátsággá válhat. Természetesen a szerelem-
re is igaz a kecsegtető ígéret. 

IKREK
Azt sem tudod, hol áll a fejed. Ha mindent a szí-

vedre veszel, és sokat bosszankodsz, akkor éppen-
séggel a saját helyzetedet nehezíted. Most igazán 
nagyon sok türelemre és nem utolsósorban némi 
önfegyelemre van szükséged. Nehogy azt gon-
dold, hogy csak az a jó és tökéletes, amit te csi-
nálsz! Ha engeded, hogy mások is részt vegyenek 
a feladatokban és osztozzanak a sikerekből, akkor 
jut is, marad is. 

RÁK 
Igen remek ötleteid támadnak, ám rá kell 

döbbenned, hogy valakik szívesen ellopnák azo-
kat. De téged sem kell félteni, hiszen olyan ravasz 
tudsz lenni, ha szükséges, mint a róka, és túljársz 
mindenki eszén. Most aztán igazán jól jön ez a 
szerencsés tulajdonságod. Csak a szükséges óva-
tosságról nem szabad megfeledkezned. Barátaid-
ban és rokonaidban szinte vakon megbízhatsz. 

OROSZLÁN  
Nehéz feladatokat kell megoldanod. Aligha 

vagy képes úgy beosztani az idődet, hogy min-
denhol helytállj. Ha sikerül legyőznöd az indu-
lataidat, könnyen felülemelkedhetsz a megold-
hatatlannak látszó problémákon. Jobb kerülni a 
vitákat, mint kétes értékű győzelmeket aratni. 

SZŰZ
Amikor úgy érzed, hogy minden összekuszá-

lódott és nincs jó megoldás, akkor csodával hatá-
ros módon a sors közbelép és mindent elrendez. 
Sokkal több a lelki és fizikai erőd, mint gondol-
nád. Szellemi képességeid is az átlag fölé emel-
kednek, ezért aztán igazán nincs mitől tartanod. 
Bármibe bátran belevághatsz. 

MÉRLEG

Ha nagy dolgokat szeretnél véghezvinni, 
minél előbb kezdj a terveid kidolgozásához. 
Igaz, fárasztanak a kirobbanó érzelmi megnyil-
vánulások, most azonban mégis részed lesz 
benne, de egy cseppet sem fogod bánni. Akad-
hatnak konfliktusok a suliban, ezeket azonban 
könnyűszerrel rendezed. Nem kell sok hozzá, 
észre lehet venni, mennyire vágynak mások is 
egy kis emberi szóra! 

SKORPIÓ

Most megengedheted magadnak, hogy 
faltörő kosként zúzz szét minden akadályt és 
ellenállást. A barátaidban megbízhatsz, nem 
érdemes tehát visszautasítani mások segít-
ségét és jó tanácsait. Sokat köszönhetsz az 
idősebb, netán a kimondottan öreg embe-
reknek. 

NYILAS

Úgy érzed, hogy itt az ideje rendezni az 
adósságaidat. Elsősorban nem a pénzügyekre 
gondolok, hanem a korábban tett ígéretek-
re. A félbehagyott, el nem végzett munkákat 
is most kell befejezni. Mindehhez meglesz a 
kellő akaraterőd, sőt kellő lelkesedésben sem 
szenvedsz hiányt.

BAK  

Tettvágyad szinte óriásinak mondható, 
hiszen nem semmi bolygóállások találkoznak 
ezen a héten. Ha gondod volt az egészséged-
del, most a biztos gyógyulásban reményked-
hetsz, méghozzá nem is alaptalanul. Tudnod 
kell, hogy szinte legyőzhetetlen vagy, azonban 
a szüleiddel, tanáraiddal nem ajánlatos szem-
beszállni.

VÍZÖNTŐ 

Bízhatsz a szerencsében. Számíthatsz a jó 
barátokra, az ő tanácsaik vagy segítségük min-
dennél többet ér. Néha kísértést érzel, hogy 
ellenfeleiddel kíméletlenül szembeszállj. Ha 
így teszel, hibát követsz el, mert olyan ellensé-
geket szerezhetsz magadnak, akik idővel majd 
sokat árthatnak.

HALAK

Megpróbálsz kibújni a megoldhatatlannak 
tűnő feladatok alól. Szerencsére ez nem sike-
rülhet, mert mire nemet mondasz, már túl is 
jutsz a kritikus ponton. Nem eshet csorba az 
önbecsüléseden, ha engeded, hogy egy kicsit 
mások irányítsák a sorsodat. 
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Az embereknek majdnem a fele zavarban van, ha társa-
ságban kell megjelennie, különösen akkor, ha a több-

séget nem vagy csak felületesen ismeri. A szégyenlősség 
pedig gátolja, hogy beszélgetésbe elegyedjen. 

A félszegség sokaknál veleszületett tulajdonság, 
nemritkán viszont a neveltetés következménye. Esetleg 
mindkettő. Bármi is legyen az oka, leküzdhető.

Apró lépések
Keresd az önbizalomfejlesztő helyzeteket. Ha valahol 

sorba kell állni (manapság ugye ez nálunk igen gyakran 
előfordul), elegyedj szóba a többi sorban állóval. Ezzel 
bebizonyíthatod magadnak, hogy képes vagy beszélge-
tésre.

Készülj fel a vendégségre
Olvass újságokat, hallgass rádiót, nézz olyan tévémű-

sorokat, amelyek sokakat érdekelnek. Így lesz beszédté-
ma, nem rekeszted ki magad a társaságból, hozzá tudsz 
szólni az érintett témákhoz.

Képzeld a legrosszabbat
A félszegek eltúlozzák a „veszélyeket”: mi történik, 

ha felsülök, ha közeledésemet visszautasítják, ha meg-
szégyenítenek? Képzeld el a legrosszabbat, ami ilyenkor 
történhet, és rögtön rájössz: nem jelentené a világ végét. 
Ez lenne a veszteség. A nyereség rovatba pedig új isme-
retségek, barátok kerülhetnek. Csak merj kockáztatni!

Kérj segítséget
Ha sejted, hogy magányos maradsz egy bandában, 

kérd meg a barátaid, ismerőseid valamelyikét, hogy mu-
tasson be a többieknek. Ha ez megtörtént, tegyél fel kér-
déseket az új ismerősöknek, biztosan sikerül közös témát 
találni. Akkortól fogva pedig beszélj, beszélj, és persze a 
másikat is hagyd szóhoz jutni.

A divat életünk szinte minden területét 
áthatja. Koronként változik, motívumai 

átalakulnak, színei meg szimbólumai, motí-
vumai mást és mást jelentenek. Állandóság 
benne csak egy van: a meghökkentés és a 
gyors múlékonyság.

A 18. században Diderot és d’Alambert, 
a francia felvilágosodás két híres tudósa az 
Enciklopédiában nagyjából elég pontosan 
határozták meg a divat lényegét. Szerintük 
a divat dolga egyrészt az emberek megszé-
pítése, másrészt a gazdaság fellendítése. 
És ez így is van. Az emberek legtöbbször 
valamely testrészük megnövelése vagy ép-
pen elrejtése érdekében teszik a legtöbbet. 
Évszázadokon át napjainkig, sőt napjaink-
ban sem a hasznosság vagy a célszerűség 
diktál, hanem az adott kor eszménye.

Volt idő, amikor a darázsderék volt divat-

ban, egy másik korban az abronccsal óriásira 
növelt csípő tűnt csodásnak s követendő-
nek, sőt ezt tartották természetesnek. Egy 
másik korban dédanyáink még férjüknek 
sem igen mutogatták fedetlen keblüket, 
fürödni is csak nyaktól térdig érő fürdőruhá-
ban volt illendő.

A felvilágosodás tudósainak abban is 
igazuk volt, hogy a divat fellendíti a gazda-
ságot. Mi is lenne a textil-, a bőr- és cipőipar-
ral, a bútorgyárakkal, ha nem jelentetnének 
meg újabb és újabb fantasztikus, praktikus, 
újszerű vagy egyszerűbb termékeket? Mi 
történne, ha életünk végéig ugyanazokat a 
holmikat használnánk? Leállna a fejlesztés, 
a fejődés. Ez bizony igen szomorú dolog 
volna!

Zs. M. 

Enni, étkezni naponta kell, ezért fi-
gyeljetek oda, miként viselkedtek 

az asztalnál. Sokat írtunk már erről, 
de úgy érezzük, nem eleget. Fogad-
játok meg az alábbi tanácsokat!

Nyitott szájjal fogpiszkálót hasz-
nálni, vagy azt hosszabb ideig  a 
szánkban tartani illetlenség. Evés 
után mindig használjunk szalvétát, 
majd azt tegyük a tányérba. Étkezés 
közben az étellel kell foglalkozni, 
tehát nem illik olvasni, játszani, öl-
tözni, vetkőzni, és főleg nem máso-
kat molesztálni. Az ízléstelen viccek 
különösen felháborítóak étkezés 
közben, de még az úgynevezett 
szalonképes viccek mesélését is 
hagyjuk meg étkezés utánra. Az 
ételre összpontosítsunk, ha vala-
mi nem az ízlésünknek megfelelő, 

azt is tapintatosan közöljük, ne 
fűzzünk kommentárt az ételhez. 
Tartsuk tiszteletben mások ízlését, 
tálán ami nekünk nem jó, más-
nak még jó lehet. Vendégségben 
a háziasszonnyal, a szakácsnővel 
szemben ugyancsak nagy illetlen-
ség, ha nem esszük meg az ételt, 
ha kritizáljuk, ha undort keltően 
beszélünk róla. Az asztalnál pedig 
semmiképpen se csámcsogjunk. 
Igyekezzünk halkan megrágni az 
ennivalót, csukott szájjal, és ami-
kor tele a szánk a finom falatokkal, 
akkor ne beszéljünk. Mindezeket a 
szabályokat ajánlatos otthon, ami-
kor egyedül étkezünk is betartani, 
mert akkor természetessé válnak, 
és illedelmes, kultúrember módjára 
viselkedünk majd társaságban is.

Divat és gazdaság

A félszegség 
leküzdhető

Étkezés
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A húsvét időpontja évről évre változik, hiszen minden alka-
lommal a tavaszi napéjegyenlőség (március 21-e) utáni 
első holdtöltét követő vasárnap és hétfőn ünnepeljük. Ez 

az időszak a pogány népeknél, és a keresztény hagyományban is 
kiemelt jelentőségű. A tavaszi napéjegyenlőség a természeti népek 
legbecsesebb ünnepe volt, a kereszténység pedig Jézus keresztre 
feszítéséről és feltámadásáról emlékezik meg ilyenkor. A világ min-
den pontján mások az ünnepi szokások. Németországban például 
hatalmas máglyát raknak az udvaron, ahol elégetik a karácsonyfát. 
Ezzel köszöntik a tavaszt és elbúcsúznak a téltől. 

Svédországban mindenki színes húsvéti virgácsot készít, ame-
lyet nyírfagallyakkal és tollakkal díszítenek. A gyerekek speciális 
ajándékot is kapnak: cukorral teli papírtojásokat. 

Lengyelországban a húsvétvasárnapi reggeli éppolyan fontos, 
mint a karácsonyi vacsora. Ilyenkor a család minden tagja asztalhoz 
ül, jó szerencsét és boldogságot kívánnak egymásnak, majd a hús-
véti tojás negyedét mindenki a másiknak adja.

Mexikóban a húsvétot legalább két hétig ünneplik, és sokan útra 
kelnek, utaznak, meglátogatják szeretteiket. Több városban passió-
játékot rendeznek, a színészek olyan öltözékben lépnek fel, amelyet 
Jézus idejében viselhettek.

Olaszországban elterjedt szokás, hogy a tizenkét apostol és 
Jézus életnagyságú, fából készült szobrát a fiatalok a vállukra 
veszik, és körbeviszik a településeken. Húsvétvasárnap dél felé 
a templom előtt összegyűlnek és a hatalmas faszobrokkal el-
játsszák a feltámadási jelenetet. A falvakban a látványosságból 
mindenki kiveszi a részét, óriási a tömeg és a nyüzsgés, pontosan 
olasz módra!

Finnországban a nagypénteket igazi méltósággal tartják meg. 
Nem mennek látogatóba, sötét ruhába öltöznek, és szigorúan böj-
tölnek, vacsorázni csak naplemente után szabad. Egyes területeken 
a gyerekeket kora reggel jól elfenekelik, hogy emlékeztessék őket 
Krisztus szenvedéseire. 

A görögök számára a húsvét jóval több, mint egyházi ünnep, ma 
is élő szokásaik az ősi időkbe nyúlnak vissza. Kicsi és nagy izgatot-
tan készül a percre, amikor húsvét szombatján az éjféli misén meg-
gyújthatják saját gyertyájukat. Még a legapróbbakat is elviszik szü-
leik erre a meghitt éjjeli szertartásra. Amikor eljön az éjfél, már hívők 

százai várnak a templom előtt a jeruzsálemi lángra. Az első gyertyát 
a pap nyújtja ki a szentélyből. A körülállók erről gyújtják meg a ma-
gukkal hozott gyertyákat, és továbbadják a lángot a többieknek. 
Amikor már minden gyertya ég, elindulnak hazafelé, és közben 
gondosan őrzik a lángot, hiszen ezzel gyújtják meg a házuknál lévő 
örökmécsest, amely minden görög otthon része. A gyertya feladata 
még ekkor sem ér véget, mielőtt belépnének a házba, keresztet raj-
zolnak vele az ajtófélfára a küszöb felett.

Belgium keleti részén fekszik Hakendover, ahol a vasárnapi 
nagymise után lovasok vezetésével a tömeg végigjárja a környé-
ket, és bőséges termésért imádkozik. Az idelátogatók pedig föl-
det visznek haza, hogy otthon szétszórják. Az ünnep legendája 
szerint 1432-ben három hajadon elhatározta, hogy remetének 
áll. Saját templom építésébe akartak fogni, amikor angyal szállt 
le hozzájuk, és egy napfényben fürdő tisztásra vezette őket. Itt 
később kápolnát emeltek. Egy másik érdekes belga településen, 
a Flamand-Alpok déli lábánál fekvő Kruishoutemben – amely a 
középkor óta a tojáskereskedés központja – húsvét szombatján 
tojásvásárt tartanak, illetve Tojásherceget és -hercegnőt válasz-
tanak. Hétfőn pedig a lakosok tojásokkal dobálják meg a város 
templomának tornyát, ahonnan viszonzásul ejtőernyős papírto-
jások repülnek lefelé. A cél az „aranytojás” megszerzése, amely-
ben pénz rejtőzik.

Húsvét a nagyvilágban
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Milyen barát vagy?

Mit jelent neked 
a barátság: együtt 

kiruccanni valahová, 
vagy pusztán 

viccelődni? Esetleg azt, 
hogy valakivel meg 

tudod beszélni  
a gondjaidat?

1.  Barátod (barátnőd) kínos részleteket oszt meg a 
többiekkel az együtt töltött nyaralásotokról. Hogyan 
reagálsz?
a)  Miért kellene leállítanom? Ezek a történetek mindig gondoskodnak 

a jó hangulatról. (4)
b)  Egyetlen pillantásommal tudtára adom, jobb, ha abba hagyja a 

sztorizgatást. (0)
c)  Áthívom őt egy másik helyiségbe, és megkérdezem tőle, miért akar 

megbántani. (2)
 
2. Gyakran érzed úgy, hogy el kell vonulnod a külvilágtól?

a)  Igen, de úgy szervezem a napjaimat, hogy ezeket a pillanatokat is 
belekalkulálom. (2)

b) Nem, dehogy. Miért kellene egyedül ücsörögnöm otthon? (4)
c)  Valóban több időre lenne szükségem, mert sokszor vagyok feszült 

és ideges. (0)
 
3.  Vitába keveredsz a legjobb barátoddal (barátnőddel). 

Hogyan oldod meg a helyzetet?
a)  Egy kis ideig nem beszélünk, amíg mindketten meg nem  

nyugszunk. (4)
b) A veszekedés után sírva öleljük át egymást. (0)
c) Egy beszélgetéssel tisztázzuk a helyzetet. (2)

4. Milyen a kapcsolatod az édesanyáddal?
a) Mindent megtesz értem. (0)
b) Mindig őszinte velem. (2)
c) Nincs valami jó kapcsolatunk. (4)

 
5. Szívesen adsz kölcsön a barátodnak (barátnődnek)?

a)  A pénz és a barátság nem fér meg együtt, úgy hogy a válaszom:  
nem. (2)

b) Az utolsó ruhadarabomat is odaadnám neki. (0)
c) Persze, elvégre ez csak pénz! (4)

6. Egy buliban a hol lehet téged megtalálni?
a) Természetesen a barátaim mellett. (2)
b) Ott, ahol a legjobb a hangulat. Talán éppen a táncparketten. (4)
c) A kedvenc barárommal (barátnőmmel) ülünk és beszélgetünk. (0)

 
7. Hogyan vélekedsz saját magadról?

a) Szükségem van a változatosságra, különben elunom magam. (4)
b) Sok törődésre, figyelemre van szükségem. (0)
c) Sok időbe telik, amíg meg tudok bízni valakiben. (2)

0 és 9 pont között: MEGBÍZHATÓ
Te vagy a lehető legjobb barát (barátnő). 
Mindig kitartasz a barátaid mellett, bármi-
lyen nehézséget hozzon is az élet. Egyikük 
este tízkor felhív, mert éppen összeveszett 
az szimpátiájával. Semmi probléma, ha ko-
moly a helyzet, még arra is képes vagy, hogy 
azonnal elmenjen hozzá. Ám vigyázat, a túl 
nagy önzetlenség oda vezethet, hogy telje-
sen feladod a saját vágyaid és elképzeléseid. 
A barátság kölcsönös adás-kapás. Figyelj 
oda arra, nehogy kihasználjanak, és hagyd, 
hogy néha a másik is a te segítségedre siet-
hessen!

10 és 19 pont között: A TRÉCSELŐ
Te remekül megállod a helyed barátként. 
Abszolút lojális és megbízható vagy. A ba-
rátság a te számodra azt jelenti, hogy bár-
mi történjen is, ti ott vagytok egymásnak. 
Fontosnak tartod az őszinteséget, és arra 
is szükséged van, hogy néha támaszkodni 
tudj valakire. Ám az, hogy mindent remekül 
meg tudtok beszélni egymással, semmikép-
pen se jelentse azt, hogy csak a problémákat 
boncolgatjátok. Ne felejts el bolondozni, ki-
kapcsolódni is a barátoddal (barátnőddel). 
Szervezzetek közös programokat.

20 és 28 pont között:  A HAVER
Gratulálunk, a te baráti társaságod igen ki-
terjedt. Mindegy, hová mégy, mindenhol ta-
lálsz egy jó ismerőst. Igazi társasági ember 
vagy, aki könnyen ismerkedik. Nem szeretsz 
egyedül lenni, ugyanakkor a barátaiddal 
sem mélyíted el a kapcsolatod, és szerelmi 
problémáidról sem szívesen beszélsz. Vi-
gyázz arra, hogy ne maradjanak felszínesek 
a kapcsolataid. Koncentrálj azokra az em-
berekre, akik őszintén kötődnek hozzád és 
akikre a bajban is számíthatsz. 

Értékelés
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„Kedves Bizalmas!
Tizenhárom éves fiú vagyok. Szeretek egy lányt. Velem egyidős, osztály-
társam. Nagyon jó barátságban vagyok vele, iskolán kívül is szoktunk 
találkozni, segítek neki, és ő is mindig kedves hozzám. Sokat beszélge-
tünk, órák előtt is együtt szoktunk lenni. Volt, hogy megfogtam a kezét, 
amiért nem kezdett el rögtön visítani, mint ahogyan azt mások teszik. 
Úgy tűnt, nem haragszik rám, ha ezt csinálom. A napokban egy beszél-
getés közben azt mondta, hogy neki is tetszik egy fiú az osztályból, hogy 
szerelmes belé. Ennek nagyon megörültem, mert azt gondoltam ez a fiú 
én vagyok. De csalódtam, amikor egy másik beszélgetéskor bevallotta, 
hogy ez a fiú a legjobb barátom. Most magam alatt vagyok. Nem értek 
semmit sem. Miért engedte, hogy megfogjam a kezét, meg annyit együtt 
voltunk, ha a legjobb barátomba szerelemes?! Ez fáj, de nagyon! Aztán 
kiderült, hogy a barátomat ő nem érdekli, másik lányba szerelmes. Én vi-
szont továbbra is szeretnék vele járni. Miért nem veszi észre, hogy bolon-
dulok iránta?!  Hogyan mondjam meg neki, hogy szeretem, 
hogy ne haragudjon meg rám? Mit csináljak? Hogyan 
hódítsam meg? 

P # Q”
Válasz:
Kedves P # Q!
A leírtakból úgy látom, hogy nagyon is jó úton ha-
ladsz az udvarlást illetően, és azt is, hogy a lány 
sem közömbös irántad, hisz hagyta, hogy meg-
fogd a kezét, kedves legyél vele, sokat vagytok 
együtt. Tudnod kell, hogy nem engedünk  be sen-
kit sem a körülöttünk lévő láthatatlan légbuborék-
ba (intim zónába = kb. 45 cm-es), ha az nem kedves 
nekünk. (Ezt a szociálpszichológia egyik  tudomány-
ágazata a proxemika állapította meg, amelyik a testbe-
széddel foglalkozik egyebek között.) A többi osztálytárs 
a következő, a személyes zóna területén mozog, ami kb. 45–
120 cm. Nem tudom, mit szólna a barátod ahhoz, hogy valamilyen 
módon a lány tudtára adná, hogy nála nincs esélye. De az se kutya, ha te 
magad mondod el neki, hogy ő neked nagyon tetszik. El is mehetnétek 
együtt moziba, sétálni, cukrászdába stb. Kockázatot kell vállalnod, ha 
tudni akarod, hogy a lány végül is hogyan érez irántad, és ehhez a 
kockázathoz hozzátartozik az esteleges visszautasítás is. A legjobb, 
ha elmondod az érzéseidet a lánynak, bármi történjen is utána. 
Ha egy kicsit is tetszel neki, akkor könnyebb lesz a dolgod. Ha vi-
szont csak barát akar maradni veled, fájni fog, de legalább tudod, 
hányadán is állsz. Biztos vagyok benne, hogy egy ilyen kedves fiú, 
mint te, hamar talál vigasztalókat. És ne feledd, hogy tinikorban 
általában jönnek-mennek a szerelmek… rövidebb vagy hosszabb 
idő után.

„Kedves Bori Mária!
Kérem, segítsen! Örülten belezúgtam egy fiúba, Sz-be. Egy osztály-
ba járunk és mindennap találkozunk, szerencsére! Nekem ez nem elég, 
mert szinte rosszul vagyok, amikor nem látom. Úgy gondolom, hogy egy 
kicsit biztos én is tetszem neki, mert néha csak úgy megölel, és amikor 
beszélgetünk (elég sokszor), akkor is mindig nagyon kedves velem. Most 
tudtam meg, hogy épp udvarol egy csajnak, és majd szét esek, olyan 
őrülten féltékeny vagyok. Mit gondol, Sz. ezek szerint csak barátkozni 
akar velem? Semmi több? Pedig én őt nem tudom elfelejteni! Help!

SZ+SZ”
Válasz:
„Kedves SZ+SZ!
Azt, hogy a fiú mit is akarhat tőled, csak ő maga mondhatja meg. Ha másba 
szerelmes, akkor sajnos, nem valami sokat tehetsz. Ami biztos, hogy semmi 
áron sem szabad hisztizned amiatt, hogy másnak udvarol. Lehet, hogy még 
nem kristályosodott ki benne, hogy mit is érez irántad igazából. Az, hogy 
bujkál benne valami, biztos, hisz nem lenne különben veled olyan kedves. 
Hogy tisztábban lássa a saját érzéseit, nem kell erőltetned, ki kell várnod, 

hogy magától rájöjjön. Te pedig ne tegyél mást, és ne legyél más, mint ami 
eddig is voltál, kedves, szép, ápolt, csinos tinilány. Arra, hogy biztosan beléd 
szeret ne számíts, inkább legyél nyitott mások felé is, barátkozz rajta kívül 
másokkal is. Tereld el a gondolataidat róla, mozgással, sétával, és persze 
tanulással is. Nem lesz könnyű a dolgod, de segíteni fog. Közben meg talán 
te is szerelmes leszel egy másik fiúba. Általában így szokott történni. Én 
pedig szorítok neked.

„Kedves Bizalmas!
Van egy fú, T., aki kedves, aranyos, sokat beszélgetünk az iskolában és 
a azon kívül is (együtt járunk táncolni). Szoktunk SMS-ezni, olyankor 
mindig udvarol és flörtöl velem. Amikor pedig szemtől szembe találko-
zunk, csak haverkodik velem. A barátnőmmel már beszélgettünk róla, 
és ő azt mondta, hogy szerinte fél a szemembe mondani, hogy mit érez, 
hogy szeret. Nekem ő viszont csak egy barát. Nem akarom megbántani, 

és attól is félek, hogy félreértjük egymást, és akkor elveszítem örökre a 
barátot is. Mit tegyek?

Flört”
Válasz:

Kedves Flört!
Sajnos senki sem tudja garantálni, hogy az emberek, a ba-
rátok örökké mellettünk maradnak. Sokszor megtörténik, 
hogy az Élet  beleavatkozik, és elrontja azt ami szép, és ami 
boldoggá tesz bennünket, ami biztonságot nyújt számunk-
ra. Nagyon valószínű, hogy a fiúval való barátságod is vé-
get ér, így vagy úgy. Egy biztos, ha tényleg úgy érzed, hogy 
közöttetek nem lehet semmi más a barátságon kívül, akkor 

úgy is viselkedj vele. A flörtölés biztatást jelez. Ha ezután (a 
sokszori flörtölés után) visszautasítod, akkor okkal haragszik 

majd meg rád, hogy miért nem húztad meg korábban a határt, 
hogy meddig mehet el. A barátot is elveszíted ekkor. Biztos, hogy te 

magad sem szeretnéd, ha a szimpátiád áltatna téged, és amikor már jól 
belezúgtál, megmondaná, hogy hát ez csak egy kis gyakorlás 

volt. Úgy tisztességes, hogy már most, ha biztos vagy 
a szimpátiád milyenségét illetően, csak barátként 

viszonyulsz hozzá, flörtölés nélkül. Így ő is érez-
ni fogja, meddig mehet el, hol van számára a 

határ. Ekkor megmaradhat a barátságotok is. 
Úgy látom, hogy az őszinteség és a bizalom 
nagyon fontos minden viszonyban, a barát-
ságban pedig főleg.

„Kedves Bizalmas sorok!
Van egy gondom. A barátnőm az őrületbe 

kerget. Amikor együtt vagyunk, csak magá-
ról beszél. Amikor magamról akarok valamit 

mondani, belém fojtja a szót, vagy azt mondja, 
hogy neki már haza kell mennie. Milyen barátság 

ez? Mit tegyek, hogy engem is meghallgasson?
Friends”

Válasz:
Kedves Friends!
Mit tehetsz? Jól átgondolod még egyszer a barátságotokat. Miért, azért, 
mert a barátság kétirányú viszony, amelyikben adunk is és kapunk is (fi-
gyelmet, szeretetet, biztonságot, azt az érzést, hogy tartozunk valakihez 
és fontosak vagyunk a másik számára). Ha a barátnőd a figyelmet mindig 
csak magára irányítja, jó ha a tudomására hozod, hogy a világon mások is 
léteznek rajta kívül, hogy te is ott vagy, a másik „Én”. Ha te számára a vigasz-
párnácska vagy, akkor ez fordítva is kell, hogy működjön. Hogy időnként 
szerepet kellene cserélnetek. Ha megharagszik rád emiatt, akkor te is biztos 
lehetsz abban, hogy ez a barátság csak egyoldalú volt, és nem igaz barát-
ság, olyan, amilyenre neked szükséged van. Biztos vagyok benne, hogy 
akad még egy-két lány és fiú is a környezetedben, akikkel szívesen együtt 
vagy, együtt tudsz örülni, nevetni és sírni is. Velük is barátkozz!
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Ez igaz? Már megint húsvét lesz? Ugye, nem?
Miért kell minden évben húsvétot tartani? Mért nem lehet 

csak minden második vagy harmadik évben? Vagy még 
ritkábban? Mondjuk, soha! Már előre félek. A húsvét feketé-
vel van a nyuszik naptárában felírva. Még hogy: „Nyuszi ül 
a fűben, fűben szundikálva...!” Ül a fenét! El akar bújni a 
sok  elkényeztetett kölyök elől, akik már márciusban 
azért rágják a mami meg a papi fülét, hogy nekik 
nyuszikát vegyenek húsvétra!

Nagy ötlet! A csokinyuszi nem elég?
Mert mit csinál a bugyuta gyerek az ő kis tapsifü-

lesével? Gondozza? Ellátja? Nevelgeti? Persze! Mint 
a pattanásait! Nekimegy, mint borjú az anyjának!

Én megmondom, mit csinálnak velünk a gyerekek! Nyomorgatnak! Én is hiába 
makogom a gazdámnak, Bécikének, hogy „Öreg! Térj magadhoz! Ne gyömöszölj! 
Nem én vagyok Zsuzsika a szomszédból!” Ő csak fogdos, meg puszilgat, meg cipel 
magával, mint a táskáját meg a nátháját. Aztán azt hiszi, hogy ha berak 
egy papírdobozba, a papundeklihez verdesem a füleimet az örömtől. 
Még csodálkozik az a lágytojásagyú, hogy néhány nap múlva olyan 
büdös leszek, mint ő, ha rájön a vízundor. Ha már valaki nyulat vesz 
annak a félkegyelmű utódjának, nem vehetne hozzá egy kis műanyag 
aljú ketrecet, amit mindennap ki lehet tisztítani. Az ember is kiköltözött a bar-
langból a lakótelepre, hogy ne kelljen a mocsokba feküdni. Mért gondolják, hogy 
én eldobom magam a boldogságtól, mert a saját piszkomban heverészhetek? Én is 
félek a betegségektől. Én is jobban szeretek bolha és tetű helyett káposztát kapni 
húsvétra, ha már nem tudom az emberiséget lebeszélni erről az ünnepről.

És ha már az evésről van szó. Aki az ebéd maradékát megeszi, az nem én va-
gyok, picinyem! Hoppá? Most újat mondtam, ugye? Nekem káposzta kell, meg 
saláta, sárgarépa, fehérrépa, gyümölcs vagy fű és lóhere, ha már az a megtisztel-
tetés ért, hogy én lettem a húsvéti nyuszi. Egy kis búza, kukorica vagy zab sem árt, 
megdarálva. Ezzel nem fogom kienni a családot a vagyonából. És persze a legfon-
tosabb a tiszta ivóvíz. Amit szívből ajánlok húsvét hétfőjén pálinka helyett minden 

Vedelő Vendelnek. Persze ez a sok jó tanács 
egy kalap faforgácsot sem ér a húsvéti 
nyuszitartóknál. Igaz, a legnagyobb gon-
dunk nem is a gyömöszölés meg a rossz el-
látás, hanem a kérdés, hogy mit csinálnak 
velünk húsvét után. Mert ha az ünnepnek 
vége, mi mehetünk az utcára és a tálba! És 
ezt nevezik ŐK humanizmusnak. Hát mikor 
rántottunk mi ki emberpopsit ebére nyula-
mizmusból?

Javaslom az ENSZ-nek, hogy ezennel 
hivatalosan töröljék el a húsvéti ünnepet 
a naptárból. Ha pedig ez lehetetlen, akkor 
nyuszi helyett vegyenek húsvétra a gyere-
keknek kistestvért. Igen, igen! Azt is nagyon 
jól lehet gyömöszölni, annak nem kell ket-
rec, és egy idő után még az ebédmaradékot 
is megeszi!

Nógrádi Gábor–Cakó Ferenc

Korán reggel útra keltem,
Se nem ittam, se nem ettem,
Térdig jártam már a lábam,
Hogy öntözzek, alig vártam.
Piros tojás, fehér nyuszi,
Locsolásért jár egy puszi.
*
Kinyílott az aranyeső,
Én voltam ma a legelső,
Aki kora reggel
Locsolkodni kelt fel.
Minden szőke, barna lány,
Mint a piros tulipán
Virulva viruljon,

Rózsapermet hulljon.
Íme itt a kölni,
Szabad-e locsolni?
*
Ákom-bákom, berkenye;
Szagos húsvét reggele.
Leöntjük a virágot,
Visszük már a kalácsot.
*
Itt vagyok,
Friss vagyok,
Máris sorba állok!
Csak egy kicsit meglocsollak,
Aztán odébb állok.

Locsolóversek

Nyúl
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Minden ember szeretné, hogy életének 
fontos eseményeit és az ezekhez kapcso-

lódó személyeket megőrizze emlékezetében. 
Úgy érzik, hogy valamilyen kézzel fogható 
formában is érdemes ezeket őrizgetni. Ilyen 
forma lehet például az emlékkönyv. Az em-
lékkönyv több mint kétszáz éve jött divatba. 
Az akkori kisasszonyok emlékkönyvébe híres 
emberek is írtak néhány sort. Magyarországi 
hölgyek például Petőfi Sándor beírásával is 
dicsekedhettek.

Manapság is léteznek emlékkönyvek. 
Leginkább lányok adogatják egymásnak, de 
a fiúkat is megkérik, hogy írjanak, esetleg raj-
zoljanak bele valamit. S ha attól a fiútól várják 
vissza az emlékkönyvüket, aki tetszik neki, 
izgatottan keresik meg az általa írt szöveget: 
vajon az illető srác észrevette-e a rajongó 
pillantást, esetleg hasonlót érez-e, amit a szö-
vegből meg lehet tudni.

Az emlékkönyvbe legtöbbször vers vagy 
versrészlet kerül. Valami olyasmit illik írni, 
ami rád jellemző, kifejezi saját gondolataidat, 
érzelmeidet. Természetesen az idézett vers 
költőjének a nevét is oda kell írni. A jópofás-
kodó szöveg nem az emlékkönyvbe való, azt 
alkalmazd beszélgetés közben. Tehát a kö-
vetkezőt kerülni kell, hiszen csak az emlékíró 
műveletlenségére utal: „Kútágasra szállt a ve-
réb, emlékversnek ez is elég.” Az alábbi négy-
sorost Omár Khajjám perzsa költő írta. Ezzel 
biztosan örömet szerezhetsz az emlékkönyv 
tulajdonosának:

Volt egy kapus, de kulcsa elveszett.
Volt egy fátyol s nem tépte szét kezed.
Tegnap még szárnyán vitt a hit,
S ma már kihullat rostáján az emlékezet.

(Sz.)

Férfiember manapság azért húz cowboy-
csizmát, hogy magasabbnak és kemé-

nyebbnek látsszék, a nő meg azért, hogy 
szexisebbnek. Az amerikaiak a szabadság 
szimbólumának tekintik, szerintük minden 
emberből kihozza a megbúvó lázadót. A 
cowboycsizmát a 19. század közepén kezd-
ték viselni a lóháton dolgozó marhahajcsá-
rok. A hegyes orrnak köszönhetően könnyű 
volt bebújni a kengyelbe, a magas, befelé 
dűlő sarok megakadályozta, hogy a lábfej 
kicsússzon onnan, a hosszú szár pedig a 
kígyóktól védett. A II. világháborúban a 
texasi légi támaszpontokon kiképzett piló-

ták kaptak rá a cowboycsizmákra, később 
már a kamionsofőrök is ebben nyomták 
naphosszat a gázpedált. Ha valaki az 50-es 
években cowboycsizmában jelent meg egy 
New York-i bárban, rögtön megjegyezték: 
mi van, a trágyadombról másztál le? Ma 
pedig szinte mindenki szívesen viseli. És az 
alapanyaga? Ki miből kéri: a tehénbőr mel-
lett akár óriáskígyó, földimalac, kardhal, 
cápa, bivaly, tatu, strucc, víziló, rénszarvas, 
teve vagy éppen mérges rája bőréből is 
varrhatják. A csizmára pedig egyedi díszí-
tés illik: sasok, pillangók, automobilok, fut-
ballcsapatok.

A hernyók a leveleken élnek, néha 
egyedül, máskor sokan együtt, és 

szinte egész nap csak rágcsálnak. Ami-
kor már eleget ettek, és szépen meg 
is híztak közben, bebábozódnak. Moz-
dulatlanul ülnek a növények szárán, 
ágakon, amíg át nem alakulnak igazi 
lepkévé. Ilyenkor megreped a báb 
burka, és a tarka pillangó lassan ki-
bújik belőle. A lepkék később petéket 
raknak, azokból újra parányi hernyók 
kelnek ki, és minden kezdődik elölről.

Azért, hogy azokból kiscsibék vagy fiókák keljenek ki. A madarak tojásokkal sza-
porodnak. Minden egyes tojásban benne van a leendő kismadár egy parányi 

pontocska alakjában. Amikor a tyúkanyó vagy a madármama kotlani, melegíteni 
kezdi a tojásokat, ez a kis pontocska fejlődésnek indul, és két hét vagy egy hónap 
elteltével belülről halkan megkopogtatja a héjat. Pityeg is hozzá, és tyúkanyó most 
már tudja, hogy a csibe megnőtt odabent és ki szeretne jönni. Erős csőrével gyen-
géden segít neki, és az apróság máris ott piheg a tollai alatt.

Cowboycsizma

Az emlékkönyv

Miért tojnak tojást 
a madarak?

Hogyan lesz 
a hernyóból 

lepke?
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Skandináv rejtvény (13.)
Húsvéthétfőn sokféle locsolóvers hangzik el miközben a fiúk megöntözik a lányokat. Azoknak 

segítünk, akik egyet sem tudnak: Itt vagyok, friss vagyok, máris sorba állok... A vers befejezését 
kell megfejtenetek. Aztán esetleg megtanulhatjátok.
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20 21 22 23

24 25 26 27 28

29 30 31

32

Keresztrejtvény
– Ha meghalok, vajon mit írnak ki annak a háznak a 

falára, ahol most lakom? – kérdezi a festőművész barát-
ját, a fiatal költőt.

– ...

A válasz a rejtvényben.

Vízszintes sorok: 1. A válasz első része, 9. Sorban el-
mondja, 10. Papírra vet, 11. Női név, 12. Csörte (vívás), 13. 
Eszes a végén, 15. Idegen Antal, 17. Pénzét ésszerűen keze-
li, 19. Fog, 20. A -ra párja, 21. Ember Ervin, 23. Nózi párosai, 
24. Kérni kezd, 26. Keresztülszúrja, 29. Pusztít, 31. Szana-
szét, 32. Ide-oda mozgat.

Függőleges sorok: 2. Állatkert, 3. Széf, 4. Holmium, 5. 
Itáliai, 6. Alátét, 7. Női név, 8. Bizmut, 9. A válasz befejező 
része, 14. Sztori, 16. Győzelmi jelvény, 18. Itt isszák a teát 
(ék. h.), 22. Női név, 25. Magyar város, 27. D. R. O., 28. Ö. T. 
G., 30. Állóvíz, 31. Füst egyik fele.
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Berakós rejtvény
– Ugyan minek? Csak eldőlne az ólban.

Betűrejtvények
1. Csaba, 2. Huba, 3. kába, 4. hébe-hóba

Anagramma
– Űrkutatás.
Szókereső

Ede
Körszámtan

A keresett szám 36, mert a jobb oldali körcikkben lévő 
számok négyzete adja a szemben lévő körcikkekbe 

kerülő számokat. 
Lóugrásban

1. kankalin, 2. boglárka, 3. árvácska
Kitöltőcske

kacsa
A 11. skandináv rejtvény helyes megfejtése

GION NÁNDOR, A KÁRÓKATONÁK MÉG NEM JÖTTEK 
VISSZA.

Könyvjutalmat kap
Kovács Viktor, Kishegyes

A 12. szám megfejtései

Kicsi sarok

Betűpótlás
Pótold a hiányzó magánhangzókat!

1. S . NK . , T . J . S
(Az ünnepi asztalra kerül)

2. L . CS . LK . D . S
(Húsvéthétfői esemény)

NY

SZ

Meghatározások:

1. Hétvégi ház
2. Kereső
3. Étkezik
4. Kis Cecília
5.  Ismeretlen 

ember
6.  Oktatási 

intézmény

Kitöltőcske

Ha jól töltötted ki a rejtvényt, akkor az átlóban a piros tojást 
hozó állatka nevét kapod.

1 2

7 8

13

12 16 17 9 3

6 15 14

11 10

5 4

Csigavonalban

Minden meghatározásra adott válasz az előző szó  
utolsó betűjével kezdődik.

Meghatározások:
1. Sétálgat, 2. A búza is ez, 3. Ringat, 4. Lel, 5. Örül mindennek, 6. 

Megsebesül, 7. Bácskai helység, 8. Latyakos, 9. Végzet, 10. Fut, 11. 
Őrölt kukorica, 12. A Duna egy szakasza, 13. Idegen Antal, 14. Női 
név, 15. Nicsak! 16. Éjfél előtti, 17. Régi após.

Az átlóban egy európai főváros nevének kell kialakulnia. 

Mini berakós

– Miért nem játszanak a fúvósok a betonon?
A választ megtudod, ha berakod a következő szavakat, be-

tűhalmazokat a rácsba.

Kétbetűsek: AM, AM, AP, GI, GR, ÍN, TI, TZ.
Hárombetűsek: ETA, INT, KZA, TEJ, UHU, URI.
Négybetűs: AJTÓ.
Ötbetűsek: NAPOS, OKTÁV, REBRA.
Hatbetűs: NEM ÁRT.
Kilencbetűs: ARGENTÍNA.
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Jókai Mór

A két Trenck
Szöveg: Cs. Horváth Tibor

Rajzolta: Zórád Ernő

(Folytatjuk)
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eszélyes sport, de nagyon is szép a 
hegymászás. Kint vagy a természetben, 
bejárhatod a világot, eljuthatsz a világ 

tetejére. Erről tartott előadást a magyarorszá-
gi Erőss Zsolt március 29-én délután Óbecsén, 
a Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör kistermében 
A világ tetején címmel. Ő ma Magyarország 
vezető expedíciós hegymászója.

A 41 éves hegymászó Erdélyben, Csíkszere-
dán született, s még ott megkedvelte a síelést 
és a hegymászást. Ez utóbbival 1981 nyarán 
ismerkedett meg a Békás-szoros szikláin. A 
későbbiekben megmászta az Enyedi-szoros, 
a Tordai hasadék és természetesen Békás-szo-
ros minden sziklamászó útját.

Húszéves korában települtek át Magyaror-
szágra, ahol még nagyobb lendültettel foly-
tatja ezt az extrém sportot.  Videofölvételei 
vetítése közben mesélte el élményeit. Hegy-
mászás alkalmával ismerte meg a jövendőbe-

lijét, Hildát is, akivel aztán együtt járták be a 
legmagasabb hegyeket. Meghódított számos 
csúcsot, de talán a legmagasabbakat említe-
ném meg, Afrikában a Kilimandzsárót, a Hima-
láján a Mount Everestet, a Makalut. Szerinte 
nagyon szép dolog meghódítani a hegyeket, 
s aki nem próbálta, nem is tudhatja, milyen 
élvezet új tájakat, a csodás, legtöbb földi ha-
landó számára rejtett magashegyi természe-
tet megismerni. Igaz, veszélyes, már néhány 
hegymászótársa odaveszett, s neki is fagyott 
már meg néhány lábujja. Mesélt a túrákról, 
arról, hogyan találták föl magukat a havas, hi-
deg tájakon. Lyukat ástak a hóba, ott aludtak, 
letakarták egy ponyvával. Persze, jó sátruk, föl-
szerelésük is van. Olyan képet is vetített, ahol 
jégcsap lóg az orráról. Mindez nem gátolja a 
hegymászásban, amatőröket is szokott vezet-
ni föl a hegyekre. Szereti a természetet, s min-
denhonnan hoz növényeket. 

Akit érdekel még, hogy merre járt Erőss 
Zsolt, milyen kitüntetéseket kapott, a világhá-
lón nagyon sok adatot talál. Könyvet is írt, mi 
másról, mit a hegymászóélményeiről.

K. E.

A hegyek 
szerelmese

Aki elsőként tűzte ki a magyar zászlót  
a Mount Everesten

A K2 A Godwin-Austen-gleccser a K2-ről

A Mont Blanc
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Az amerikai milliomos csemetét nem 
mindenki kedveli. Néhány nappal 

ezelőtt például egy tortát kapott, ám nem 
tudott neki örülni, hiszen a sütemény 
egyenesen az arcán landolt.

Paris Hiltont képen vágták egy tortá-
val! A botrányairól elhíresült szőkeség egy 

New York-i utcán sétált, mikor két fiatal 
lány odaszaladt hozzá, és az arcába nyom-
ták a habos sütit. Hilton kisasszony csak 
döbbenten állt, és nem tudott mit kezde-
ni a helyzettel. 

Az nem derült ki, hogy mivel dühítet-
te fel Paris a két lányt, mert a dobás után 

elszaladtak. Az is jelenthet valamit, hogy 
a járókelők közül senki sem akart segíte-
ni a hírességen, mindenki csak nevetve 
elsétált el mellette. A sztárt többször 
találták már meg az ellendrukkerei, de 
ilyen szintű incidensre még nem került 
sor.

SZTÁRVILÁG

Alyson Hannigan több televíziós sorozatból is ismerős lehet szá-
modra. Most azonban nem a karrierje, hanem egy egész más jel-

legű örömteli esemény miatt ír róla a világsajtó. A Buffy, a vámpírok 
réme és az Így jártam anyátokkal című sorozatok, illetve az Amerikai 
Pite sztárja néhány napja anya lett. 

Alyson Hannigan és férje, a szintén színész Alexis Denisof egy szép, 
egészséges kislánynak örülhet, aki a Satyana nevet kapta. Érdekesség, 
hogy a baba március 24-én született – ugyanazon a napon, amikor 
édesanyja. Így most érthetően óriási az öröm a családban. „Mindenki 
nagyon izgatott, az anyuka és a gyermek is remekül van” – nyilatkozta 
a színésznő szóvivője.

A 35 éves Alyson és a 43 éves Alexis a Buffy, a vámpírok réme című 
sorozat 1999–2000-es részeinek forgatásán találkoztak először, és 
2003-ban házasodtak össze. Satyana az első gyermekük.

Anya lett az Amerikai Pite sztárja!

A Je t’time című örökzöld provokatív 
dalszerző-énekese, ha megélte vol-

na, a 13. sz. Jó Pajtás leadásának napján 
ünnepelhetné 81. születésnapját. 1928. 
április 2-án Párizsban született.

Gainsbourg élete során nagyon sok 
filmnek volt a zeneszerzője, és közel 200 
előadóművésznek írt dalt, köztük múzsá-
inak és feleségeinek, akiken kívül például 
Anna Karina, Juliette Gréco, Catherine 
Deneuve, Isabelle Adjani és Vanessa Pa-
radis is énekelték a szerzeményeit. 1985-
ben a francia kulturális minisztertől meg 
is kapta a Dal Nagydíját és a Művészetek 
és Irodalom Rendjének tiszti keresztjét. 
Több mint 500 dalt jegyez szerzőnként. 
Nemcsak a francia könnyűzenére volt 
megtermékenyítő hatással, olyan ismert 
előadók és együttesek tartották inspiráci-
ós forrásuknak vagy dolgozták fel dalait, 

mint a Massive Attack, a Portishead, Tric-
ky, Jarvis Cocker vagy a Franz Ferdinand. 
Dalait ma is előszeretettel használják fel 
filmbetétként a filmesek. 1991-ben ötö-
dik szívrohamába halt bele. A megrögzött 
dohányos Gainsbourg az első infarktusát 
cinikusan csak így kommentálta: „Volt egy 
szívrohamom, ami azt bizonyítja, hogy 
van szívem.”

Az örökzöld  
Serge Gainsbourg

Paris Hilton – édesítve!
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Ki ne bosszankodott volna már a 
rágó miatt? Nehogy azt hidd, hogy 
csak a tanárok! Nemrég az MTV-én 

azt adták hírül, hogy bevezetik a büntetést 
azok részére, akik nyilvános helyen a rágót 
rágják. Mert nemcsak a gyerekek, hanem 
a felnőttek is gyakran szokták oly módon 
kiadni az útját a megunt rágónak, hogy 
odaragasztják az ablakba, a székre, a szék 
támlájára... Ültél már bele rágóba? Dob-
hattad el a nadrágot, szoknyát. Olyanok is 
akadnak, akik egyszerűen a földre hajítják. 
S te belelépsz, hazaviszed…

 Olvastam, hogy nagyon alkalmas a 
fogak tisztítására. S a gyomor hogyan rea-
gál? Erről is hallottam: Úgy, mintha ennél, 
vagyis képződnek a gyomornedvek, kaja 
meg nem érkezik. Érted, ugye? Ha nem, 
akkor megmagyarázom: a gyomorsav 
elkezdi marni a gyomrodat, s olyan éhes 
leszel, mint a kutya. Tehát, aki fogyózik, az 
ne rágózzon! 

Az óbecsei Samu Mihály iskolában 
Deissinger Ferencz Hajnalka és Józsa 
Zsuzsanna magyartanárnők tanítványai 
várnak rám: az ötödikes Fleisz Miklós, La-
katos Réka, a hatodikos Horvát Tamara, 
Rabóckai Xénia, Horti Varga Kornélia, 
Mester Réka, a hetedikes Pataki Lúcia és 
Hodik Emese.

Mindannyian tudják, hogy egészséges 
rágózni, mert tisztítja a fogakat, ők is ol-
vasták a múltkori Jó Pajtásban.

– Az oszi nem engedi, hogy órán rágóz-
zunk – mondja Miklós –, ezért csak otthon, 
meg órák után szoktunk. Emlékszem, elsős 
lehettem, mikor egy osztálytársam a ha-
jamba ragasztott egyet. Éppen növesztet-
tem a hajamat, de emiatt le kellett vágni.

– Óvodás lehettem, mikor egyszer 
nekem is a tesóm a hajamba ragasztotta 
– emlékezik vissza Erika –, de már nem 
emlékszem, hogyan távolította el anyu. Én 
órán is szoktam rágózni. Igaz, már több-
ször figyelmeztettek a tanárok, hogy ve-
gyem ki a számból.

Tamara az erős rágót szereti, s órán is 
néha rágja, annak ellenére, hogy a tanárok 
nem engedik.

– Nagyon szeretem a rágót – magya-
rázza Tamara –, s ezért nagyon vigyázok, 
hogy ne vegyék észre. Szerintem jó hatás-
sal van a fogakra, tisztítja. Én is bosszan-
kodtam már miatta, mert valaki a széke-

men hagyta, én meg nem vettem észre, és 
ráültem. Egy alkalommal este nem vettem 
ki, elaludtam, szerencsére éjjel kiesett a 
számból. Akkor is hosszú hajam volt, per-
sze úgy beleragadt, hogy le kellett vágat-
ni.

– Nekem oxigén a rágó – jelenti ki Xé-
nia. – Órán is rágnom kell, jól elszórako-
zom vele. Igaz, már kétszer észrevették a 
tanárok. Az Orbitot szeretem.

– Nekem is okozott már kellemetlen-
séget – mondja Kornélia –, ugyanis valaki 
a radiátoron hagyta, megolvadt, én meg 
belekönyököltem. Mikor Győrben voltunk 
a táncversenyen, emlékszem, én sem vet-
tem ki a rágót, s éjjel kiesett a számból, 
beleragadt a hajamba.

– Minden zsebpénzem rágóra költöm 
– vallja be Réka –, s néha órán is puttyog-
tatom. A töritanárnő már háromszor kido-
batta velem. Nekem is kiesett már éjjel a 
számból, s a paplanra ragadt, szerencsére 
nem a hajamba. Egyszer meg az öcsém 
hajába ragasztottam…

– Gyakran mondják a tanárok – me-
séli Artúr –, ha rágjuk a rágógumit, bele-
ragasztják a hajunkba. Ezért nem merek 
órán rágózni.

– Engem is észrevett a zenetanárnő, 
mikor rágóztam – teszi hozzá Krisztián –, 

de az semmi. Nekem is radiátoron hagyott 
rágó ragadt a szőrmés kabátomba. Mái 
napig is ott van.

Lúcia is nagyon szeret órán rágózni, s 
ha rászól a tanár, arra is van megoldás.

– Nem dobom ki az egészet, hanem 
kettéharapom – magyarázza Lúcia –, s 
mindig a nagyobb darab marad a szám-
ban. Így tovább tudok csattogtatni. Egy-
szer az egyik osztálytársam megelégelte, 
s beleragasztotta a hajamba. Egyszer meg 
a tengeren nyaraltunk, s a hintaágyban 
aludtunk a tesómmal. Kiesett a szájából a 
rágó, és a szememre ragadt. Volt ám mér-
gelődés.

Emese órákon nemigen rágózik, csak 
ha valami unalmas, akkor szórakozásból.

– Mivel nem szabad órákon rágózni 
– mondja Emese –, ritkán rágózok. Azért 
nekem is van kellemetlen emlékem vele 
kapcsolatban, egyszer beleültem. Nagyon 
mérges voltam. 

 A világhálón barangolva bukkantam 
rá, hogy hogyan lehet kitisztítani a ruhá-
ból. Helyezz rá egy jégkockát, amíg a rágó 
keménnyé és törékennyé nem válik, majd 
óvatosan éles késsel kapard le! A megma-
radt foltot alkoholos vagy citromos vízzel 
már könnyen kitisztíthatod. Jó munkát! 

Koncz Erzsébet

Szórakozás? Fogtisztítás? 
Bosszankodás?

Akik szeretnek rágózni
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Kisebbségi Titkársága

A Jó Pajtás megjelenését támogatja

Szerbiai Művelődési  
Minisztérium

A határon túl élő magyarok 
megsegítéséért

Játékpedagógiai képzés 
A képzés célja: a gyakorlatban könnyen használható, szakmai 

tudást adni a résztvevők számára, bővítve játékpedagógiai esz-
köz- és tudástárukat.

Kinek szól a képzés? Olyan vállalkozó szellemű tanítókat, ta-
nárokat, pedagógusokat, leendő pedagógusokat, óvónőket, 
nevelőket, trénereket, (civil) aktivistákat, kulturegyesületek szak-
mai vezetőit és egyéb érdeklődőket várunk, akik munkájuk vagy 
egyéb tevékenységük során szeretnének, vagy már jelenleg is 
használnak játékokat oktatási és nevelési céljaik eléréséhez.

A képzés fő témakörei: kiscsoportos játékok (10–30 fő), koo-
peratív játékok, kreatív játékkitalálás és -fejlesztés, játékok doku-
mentálása, a játéktanítás módszertana.

A képzés időpontja, időtartama és helyszíne: A képzést 2009. 
április 25-én (szombaton), 9-től 17 óráig tartjuk Szabadkán, a Ca-
ritas Clubban (Gajeva 50.).

A képzésen részt venni kizárólag előzetes jelentkezés esetén 
lehet! 

A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk! A 
képzés befogadóképessége 18 fő, tehát a résztvevők létszáma 
korlátozott. Ezért kérjük, mihamarabb küldje el elektronikus je-

lentkezését az  info@szabadidoszervezo.net  címre. Amennyiben 
elektronikus formában ezt nem tudja megtenni, akkor hívja a kö-
vetkező telefonszámok egyikét: +381 24 741 998 vagy +381 63 
768 36 41 (Besnyi Szabolcs).

Jelentkezni lehet, amíg van hely, de legkésőbb 2009. április 
23-ig.

A jelentkezésnek a következő adatokat kell tartalmaznia: a 
jelentkező neve, e-mail címe és telefonszáma. Figyelem! E-mai-
les jelentkezését csak akkor tekintse véglegesnek, ha azt szintén  
e-mailben visszaigazoltuk!

A képzés részvételi díja: 1000 dinár, amiből a jelentkezést kö-
vetően 400 dinár előleget kell befizetni a 355-1108202-03 folyó-
számlaszámra, a fennmaradó összeget (600 Din) pedig a képzés 
kezdetén a helyszínen. Amennyiben intézménye vagy szerveze-
te átutalással szeretne fizetni, kérjük, jelezze ezt, hogy számlát 
küldjünk.

A befizetőlapot az alábbi adatokkal kell kitölteni: Uplatilac: A 
résztvevő neve és címe; Svrha uplate: Troškovi kursa; Primalac: 
Udruženje organizatora slobodnih aktivnosti, St. Moravica; Iznos: 
= 400,00 din; Račun primaoca: 355-1108202-03

A képzést támogatja a Szekeres László Alapítvány.

A Partners Expo szervezésében március 
első hetében nemzetközi méhészta-

lálkozó és mézkiállítás színhelye volt Ple-
ven (Bulgária). Ennek kísérő rendezvénye 
volt a képzőművészeti pályázat is, melyen 
a szabadkaiak ismét remekül szerepletek: 
a 8–12 évesek korcsoportjában SZIVERI 
DÁNIEL (3. c osztály, J. J. Zmaj iskola) 2. 
díjat, míg a 13–16 évesek korcsoportjá-
ban PROLE LAURA (EmArt Műhely) 3. díjat 
kapott, SOFIJA NIKOLIĆ pedig dicséretben 
részesült. Mindannyian oklevelet és mézet 
kaptak ajándékba.

GME

Játék, élmény, tanulás...
…avagy játékkal a tanítás szolgálatában

Laura Dani


