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Egy hasonló képet egyszer már mutattunk, most azonban már pontosan tudjuk azt is, 
hogy hol készült. Az Airbus–340-es óriásgép a Julianna Hercegnő Nemzetközi Repü-

lőtérre (Princess Juliana International Airport) száll le a strandolók feje fölött alig 10–15 
méterrel. A röptér nevét onnan kapta, hogy megnyitása idején Julianna hercegnő volt 
a holland trónörökös. A kelet-karibi Szent Márton- (Saint Martin) sziget holland fennha-
tóság alatti részén van és évente mintegy másfél millió utast szolgál ki. Innen indulnak 
aztán a további járatok a közelebbi térségbe, pl. a Leeward-szigetekre: Anguillára, Sa-
bára, a St. Barthélemy- és St. Eustatius-szigetekre. Saint Martinon egyébként még egy 
nagy gépeket fogadó röptér van: a Grand Case röptér (Marigot közelében), más néven 
L’Espérance – természetesen a sziget franciák uralta részén...

A jövő heti  
Jó Pajtás címoldala 

és posztere

Hónapokon át érkeztek a kis horgászok él-
ménybeszámolói a Magyar Szó Víztükör 

című horgászrovatának a címére. Eredmény-
hirdetésre a Martonos melletti AnDaVi-tó 
festői környezetében, a csend és a nyuga-
lom birodalmában került sor. A nyerteseket, 
a szülőket, a szerkesztőség képviselőit Bite 
István tógazda látta vendégül.

A pályázatra érkezett élménybeszámolók 
nagy számára való tekintettel a zárórendez-
vényre csak a három legjobbnak minősített 
írás szerzőjét hívták meg, de nyeremény 
– Kazi Istvánnak, a Magyar Szó hirdetőosztá-
lya főnökének gyűjtőakciója eredményeként 
– minden pályázónak jutott. A díjazottaknak 
pedig egész nyalábbal.

A Szántó Zoltán, Németh Zoltán és Buzás  
Mihály összetételű zsűrinek nehéz, de kelle-
mes feladata volt. Olyan írások közül kellett 
válogatniuk, amelyeket a horgászás elkötele-
zett művelői alkottak meg. Még azok a tanu-
lók is jeleskedtek, akikről szüleik elmondták, 
hogy a tollforgatás nem tartozik a kedvenc 
időtöltéseik közé. De „szakmáról” lévén szó, 
mindent beleadtak, és alaposan rádolgoztak. 

Ma már természetes, hogy a hölgyek is 
horgásznak. Így nem számít meglepetésnek, 
hogy a pályázat győztese ifjú hölgy: Szabó 
Katalin Szabadkáról. A második Tojzán Ar-
nold Szenttamásról, a harmadik pedig Tésity 
Péter Szentmihályról.

Az ünnepséget Kókai Péter, a Magyar 
Szó főszerkesztője nyitotta meg. Elmondta, 
hogy ilyen jellegű pályázatra vidékünkön 
most került sor először. A nagy érdeklődésre 
való tekintettel a témával a (közel)jövőben 
is foglalkozni kell. Ennek keretében isme-
retterjesztő előadások sorozatára kerül sor, 
amely még a tanévzárás előtt kezdetét veszi, 
és a Jó Pajtás bonyolítja le. Erről hamarosan 
bővebben!

És most jól figyeljetek ide! Horgászásról 
írni megéri! Díjakat, jutalmakat adott a palicsi 
Šaran SHE Tőzeg-tó, a nagybecskereki Lokvanj 
horgászbolt, Hallai Imre újvidéki vésnök, a 
makói Marosmix szerbiai főképviselete, a zen-
tai Lovotours, a nagybecskereki Carp System, 
a Ribolovački savez Vojvodine Kft., a temerini 
Fácán horgászbolt, a zentai Acromix horgász-
bolt, a Forum Könyvkiadó, a martonosi De-
likates, a Forum étterme, a Jó Pajtás... Írásról 
lévén szó, és hogy az irodalom is képviselve 
legyen a díjak között, arról B. Foky István író 
gondoskodott, Madárkarácsony című könyvé-
vel jutalmazta a pályázat három legjobbját, a 
könyvekbe azonnal ajánlást is írt.

B. M.
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Éltetőnk, a Nap

A hét fotója

A vízen járó 
tollforgatók 

új nemzedéke

Tésity Péter, Szabó Katalin és Tojzán Arnold
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Május van, gyönyörű, rikkanthatjuk, ha 
reggel kitárjuk az ablakot. Május van, 

szerelem, kiálthatnánk jártunkban-keltünk-
ben látva a sok ölelkező-csókolózó párt. Igen, 
ez a szerelem hónapja. A szerelem pedig azon 
kevés csodák egyike, amelyben korhatár nél-
kül részünk lehet... Mint ahogyan Juhász Gyula 
is írja a Szerelem? című versében.

A péterrévei Samu Mihály iskolában Tóth 
Piroska tanárnő tanítványai is hasonlóan véle-
kednek, mégpedig: Csasznyi Zsófi, Solymosi 
Adrienn, Szabó Viktória, Brusznyai Glória, 
Sívó Dzsenett, Topolcsányi János, Beretka 
Kornél, Baksa Arnold és Zöldi Zita.

Mint mindig, most is a tanári nagy aszta-
lánál foglalunk helyet, s máris arról beszélge-
tünk, hogy szerintük vajon a szerelem hónap-
ja-e a május?

Zsófi májusban ismerkedett meg a szimpá-
tiájával.

– Tapasztaltam, hogy május a szerelem hó-
napja – kezd a mesélésbe Zsófi –, mert akkor 
már nyílnak a szebbnél-szebb virágok. S a fiúk 
virágot szoktak adni a lányoknak, ha szimpa-
tikusak nekik. Májusban voltam nyelvi tábor-
ban, ahol megismerkedtem egy fiúval. Sétálni 
mentünk, virágot kaptam tőle... Szerelmesek 
lettünk. Nagyon jó dolog a szerelem, mert sze-
rintem akkor vidámabb vagy, szebbnek látod 
a világot. Megszépül az életed, mint ahogyan 
a költő is írta a versében. Azóta már sajnos, 
vége lett a románcnak. 

– Szerintem is csodás érzés a szerelem – 
kapcsolódik a beszélgetésbe Arnold –, tavaly 
májusban én is virágot adtam egy lánynak, s 
nagyon megörült. Szép emlék maradt...

– A május egy meleg, szép hónap – mond-
ja Viki –, ilyenkor szerelmesek szoktak lenni az 
emberek: én is láttam már ilyenkor a központ-
ban kézen fogva sétálni fiúkat, lányokat.

– Nekem nem hozott szerelmet a május 
– jelenti ki Glória –, mert éppen most május-
ban vallotta be a szimpátiám, hogy más is 
tetszik neki. Pedig tavaly nyár óta tetszettünk 
egymásnak... Hát nekem nem jött be a májusi 
szerelem. Viszont a tesómnak igen: május 10-
én lesz egy éve, hogy járnak.

– Szerintem sem a szerelem hónapja a má-
jus – érvel Adrienn –, mert én a szimpátiám-
mal nem májusban ismerkedtem meg, hanem 
júliusban. Voltam egy táborban, s ott jöttünk 
össze. A románcnak nincs vége, még mindig 
együtt vagyunk.

– Egyszer régen én is voltam szerelmes má-
jusban – teszi hozzá Zita. – Rég volt, de még 
ma is szívesen gondolok vissza rá. Tavaly a Ti-
sza táborban megismerkedtem egy fiúval, de 
az nem májusban történt, hanem júliusban. 
Mégpedig az utolsó előtti napon ismerked-
tünk meg. SMS-ezünk.

– Szerintem a szerelem akkor jön, amikor 
jönnie kell – mondja bölcsen Kornél. – Nem 
biztos, hogy májusban jön el. Azért nagyon 
várom a májust, hogy kimehessünk a ter-
mészetbe. Nagyon szeretek kint a kertben, 
segítek veteményezni apukámnak. Meg 
május elsején kint a kiserdőben jót szóra-
kozni.

– Én is a majálisozásért szeretem a májust 
– teszi hozzá Jani –, ugyanis a barátaimmal 
megyünk a kiserdőbe, rostélyozunk, jól elszó-
rakozunk.

– Azért szeretem a májust, azért tartom 
gyönyörűnek, mert ekkor nyílnak a kedvenc 
virágaim, amiket elültettem. Minden kizöldül: 
a fű, a fák. Jó idő van, nem kell nagykabát. A 
barátnőimmel sokat sétálunk. Meg én is szere-
tek majálisra menni.

Koncz Erzsébet

Május van, gyönyörűÉn nem tudom, mi ez, de jó nagyon,
Elrévedezni némely szavadon,
Mint alkonyég felhőjén, mely ragyog,
És rajta túl derengő csillagok.

Én nem tudom, mi ez, de édes ez,
Egy pillantásod, hogyha megkeres,
Mint napsugár, ha villan a tetőn,
Holott borongón már az este jön.

Én nem tudom, mi ez, de érzem,
Hogy megszépül megint az életem,
Szavaid selyme szíven simogat,
Mint márciusi szél, a sírokat.

Én nem tudom, mi ez, de jó nagyon,
Fájása édes, hadd fájjon, hagyom.
Ha balgaság, ha tévedés, legyen
Ha szerelem, bocsájtsd ezt meg nekem!
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Ú
j helyek, új emberek. Még a levegő il-
lata is más, mint otthon. A táskában, 
bőröndben már ott vannak a legszüksé-

gesebb dolgok, s gondolatban máris messze 
járunk, pedig még el sem indultunk. Kirándu-
lás, verseny vagy tábor, nyaralás vagy látoga-
tás a nagyszülőknél, mindegyiket izgatottan 
várjuk, hiszen utazunk, világot látunk, új élmé-
nyekkel, képekkel gazdagodunk. Az elsuhanó 
tájat nézzük, a vonat egyenletes zakatolását 
hallgatjuk, vagy a felhők felett repülünk. A 
megérkezésig is számos szép pillanatnak va-
gyunk részesei, az új környezet pedig feltölt 
energiával. Utunkról rengeteg mesélni valóval 
térünk haza, s máris azt várjuk, mikor kereked-
hetünk fel legközelebb, hiszen utazni nagyon 
jó. Így vannak ezzel Szekula Nikita, Pál Anna-
bella, Budai Ágota, Harmat Adrián, Kaszás 
Ákos és Lipajić Péter is, a szabadkai Majsai Úti 
iskola hatodik osztályos tanulói.

– Én nagyon szeretek utazni, csak ne legyen 
túl hosszú az út, mert nem szeretek sokáig egy 
helyben ülni  – kezdi elsőként Ági. – Legszí-
vesebben autóval vagy autóbusszal utazom, 
és az a legjobb, ha a barátaim az útitársaim. 
Szerintem az emberek többsége szeret utaz-
ni, mert új helyeket láthat. Én Olaszországba 
szeretnék egyszer eljutni, nagyon tetszik a 
hangulata, a művészete, történelme. A kirán-
dulásokat is mindig várom, és mivel imádom a 
vizet, tengerre is bármikor elutaznék. A tavalyi 
montenegrói utazásom nagyon emlékezetes 
volt, mert néhány barátom is velem tartott 

– Nagyon szeretem a tájat nézni, nekem az 
is élmény, és az előkészületek is tele vannak 
izgalommal – mondja Annabella. – Általában 
készítek egy listát, mire lesz szükségem, az-
után jön a bevásárlás és a pakolás. A legszük-
ségesebbek mellé bekerül például a naplóm 
is vagy egy könyv. Ha jó a társaság, maga az 
utazás hosszabb ideig is tarthat, nem zavar. 
Szeretnék egyszer repülővel utazni, és meg-
nézni Párizst, de ugyanúgy Olaszországot 
és Ausztráliát is bejárnám. Eddig nem volt 
alkalmam sokat utazni, nem sok országban 
jártam még, de igyekszem legalább a tenger-
re eljutni.

Péter legszívesebben Németországba utaz-
na, nagyon vonzza őt az ország történelme, s 
szeretne eljutni minél több múzeumba. Birkó-
zóként alkalma volt több országba is eljutni, 
Montenegrót, Szlovákiát, Horvátországot és 
Magyarországot is megjárta már.

– A versenyek alkalmával is van lehetőség 
egy kicsit közelebbről is megismerkedni a vá-
rossal. Nekem ezek az utazások élvezetesek, és 
jó, hogy egy kicsit kimozdulhatok. Általában 
kis emléktárgyakkal térek vissza, fontosnak 
tartom, hogy hozzak valami emléket abból az 
országból, ahol jártam. A legjobb útitársak a 
barátok, de persze sok helyre a szülőkkel ju-
tunk el. Leginkább vonattal szeretek utazni, 
ilyenkor vagy a tájat nézem, vagy kártyázom.

Ákos is nagyon szeret utazni, szerinte az új 
környezetben, más tájak, új helyek megisme-

résében van az utazás legnagyobb varázsa. 
Szívesen elutazna más kontinensre is, például 
Afrikába, de az eddigi legszebb élménye az 
volt, amikor másik öt osztálytársával eggyüt 
egy hetet töltött a Balatonon.

– Bár szeretek utazni, nem szeretném, ha 
állandóan úton kéne lennem, mert nem tud-
nék elég időt szánni a családomra, hacsak 
nem tartanának ők is velem. A diplomaták éle-
te biztosan nem lehet könnyű, kicsit az egyik 
országban élnek, kicsit a másikban. Mindig új 
emberek veszik őket körül, új barátokat kell 
szerezniük. Nehéz lehet. Vonattal vagy busszal 
szeretek utazni, és általában mindig valami-
lyen kis szuvenírrel térek haza – tudjuk meg 
Ákostól.

– Én elutaznék valamilyen szigetre is, pél-
dául Hawaiira. Teljesen más, mint mondjuk a 
montenegrói tengerpart, de szívesen elmen-
nék Németországba és Oroszországba is. A le-
gemlékezetesebb kirándulásom az volt, ami-
kor a Tarára mentünk az osztállyal. Az is nagy 
élmény, amikor reggel az ablakból a hegyeket 
látjuk a megszokott környezet helyett. Friss a 
levegő, és teljesen másmilyen a táj. Általában 
az utazások során sikerül kikapcsolódnom, 
kipihenem magam, ezért is jó utazni. Az új 
helyek mindig tartogatnak elegendő szórako-
zási lehetőséget, de általában viszek magam-

mal könyvet is, bár ritkán van időm olvasni 
– mondja Niki.

Adrián a hajóutakat is nagyon kedveli, mint 
mondja, legemlékezetesebb ilyen útja Bulgá-
riában volt, amikor a sirályokat kézből etették. 

– Attól, hogy ott vannak a szülők, még 
lehet jó az utazás, mert kicsit el lehet tőlük 
szakadni, nélkülük felfedezni a környéket. Bul-
gáriában a szüleimmel jártam, de voltam Gö-
rögországban, Montenegróban, Magyarorszá-
gon is. Szeretnék eljutni Argentínába, Ibizát is 
megnézném, persze a barátaimmal és nem a 
szülőkkel. Ahová mindenképpen elmennék, 
az Miami. Nagyon szeretem a kirándulásokat 
is, annyira várom, hogy előző este alig bírok 
elaludni. Amikor meg már ott vagyok, azért 
nem tudok megnyugodni, mert mindent látni 
akarok. Szerintem úgy jó elutazni, hogy nincs 
külön kötelezettségünk, hanem azt tehetjük, 
amit mi szeretnénk – jelenti ki Ákos utolsó-
ként. 

Ha már az utazásoknál tartunk, az űruta-
zásról sem feledkezhetünk meg, ami bár csak 
keveseknek adatik meg, de ma már egyáltalán 
nem lehetetlen dolog. A bolygóról elutazni 
bizony az egyik legnagyobb élmény lehet, ál-
lítja a kis csapat, akik gondolkodás nélkül részt 
vennének egy izgalmas holdutazáson is.

Sztojánovity Lívia

Amikor lábunk alá vesszük a világot...
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M
ájusban és júniusban valósággal lüktet 
a természet, mindenütt virágok moso-
lyognak ránk, „állatgyerekek” kóstol-

gatják az életet, madárdaltól hangos a rét és 
az erdő, kellemesen cirógatnak a napsugarak. 
Nem egészen felhőtlen azonban a minket kö-
rülvevő természet, nagy gondok is akadnak.

Napjainkban a környezetvédelem egyik 
legégetőbb gondja a világméretű erdőirtás. 
Egyre több öreg állományú erdő esik áldoza-
tul a rohamosan szaporodó tarvágásoknak, s 
ami a legszomorúbb: évente védett madarak 
ezreinek pusztulását okozza, hogy fészkelési, 
költési időben is vágják az erdőt, amikor a ki-
dőlt faóriásokkal tojások és fiókák is a földre 
zuhannak.

Persze akadnak olyan állatok és növények 
is, amelyek számára ez a nagy ökológiai válto-
zás kedvező fordulatot jelent, s ezt a lehető-
séget nyomban ki is használják. A kopasszá 
vált területen rövidesen megjelenik és költeni 
kezd az erdei pityer, a szelek szárnyán új, az 
árnyas erdőben azelőtt soha nem látott nö-
vények érkeznek, de megjelennek azok a ro-
varok is, amelyek a szellőssé vált, napsütötte 
élőhelyen érzik jól magukat. A természet gyor-
san és elemi erővel reagál a bekövetkezett vál-
tozásokra. 

Ahol még vannak dús aljnövényzetű tölgye-
sek vagy elegyes erdők, a bokrok sűrű ágain 
néha száraz növényi szálakból, levelekből és 
háncsdarabkákból készített gömb alakú, ök-
lömnyi fészket pillanthatunk meg. Az oldalsó 
bejárónyílású fészek egy szürkületi és éjszakai 
életmódú, házi egér nagyságú rágcsáló, a mo-
gyorós pele otthona. A felül vörhenyesbarna, 
hasoldalán fehéres, dúsan szőrözött farokkal és 
kidülledő, nagy fekete szemekkel jellemezhető 
állat a mókus ügyességével mászkál a gallyakon 
rügyeket, bogyókat, gyümölcsöket és rovarokat 
keresgélve. A nőstények huszonkét-huszon-
négy napi vemhesség után két-hét kölyköt elle-
nek, majd egy hónapig szoptatják őket, s ezután 
a fiatalok rövidesen önállókká válnak.

Amikor csend honol az erdőben, a kotorék 
elé merészkednek a rókakölykök. Élvezik a 

reggeli napsugarat, s vidáman hancúroznak. 
A szuka ekkortájt már gyakran hoz élő zsák-
mányt – pockot és egeret – a kölyköknek, 
hogy legyen alkalmuk a mozgó préda megra-
gadását gyakorolniuk. A rókát sokan a barom-
fiak legfőbb ellenségeként emlegetik, holott a 
tápláléka elsősorban különböző apró rágcsá-
lókból áll, de rovarokat, gyümölcsöt, bogyót 
és dögöt is eszik. Gyakran ellátogat a telepü-
lések közelében levő szeméttelepekre is, ahol 
ehető maradékokat „guberál”.

A lombos erdők egyik színpompás lakója, 
a sárgarigó csak április legvégén vagy má-
jus első napjaiban érkezik vissza Afrikából. 
Akkorra a lombosodás már befejeződött, s a 
koronában megjelentek a fő táplálékát jelentő 
hernyók is. A párok május második felében a 
hazai madárvilágban egyedülálló, művészi 
fészket építenek. A koronában levő villás ágra 
alulról szövik, fonják a kosár alakú fészket, s a 
tojó abba rakja általában négy tojását. A fió-
kák tizennégy-tizenhat nap alatt kelnek ki, s 
körülbelül ugyanennyi idő kell ahhoz, hogy 
elhagyják a fészket. Eleinte még nem tudnak 
repülni, ezért a szomszédos ágakon üldögél-
nek, s ott várják eleséggel érkező szüleiket. Az 
öreg madarak ezekben a napokban különö-
sen izgatottak, s a kis őrgébicshez hasonlóan 
bátran nekitámadnak az arra tévedő ragado-
zóknak, varjúféléknek.

A fekete rigók fiókái már akkor elhagyják a 
fészket, amikor még nem tudnak repülni. A vá-

ratlanul elénk kerülő, rövid farkú, látszólag elha-
gyatottan ugráló kisrigó nem árva! Ha elbújunk 
egy fa mögé, megfigyelhetjük, hogy szülei, a ko-
romfekete tollazatú, sárga csőrű hím, valamint a 
barna színű tojó rendszeresen eteti a csőrében 
hozott eleséggel a bokrok alatt rejtőző fiókát. 
Nem véletlen, hogy a rigófélék, de a poszáták és 
más madarak fiókái is látszólag korán, idő előtt 
elhagyják a fészket. A fiókák túlélési esélyei nö-
vekednek, ha külön-külön rejtőznek el, mert így 
nagyobb biztonságban vannak, mintha együtt 
szoronganának a fészekben.

A macskabagoly szívesen telepszik meg 
azokban a parkokban, ahol sok az öreg fa, ahol 
tág szájú üreget talál magának, s táplálékban 
sem szenved hiányt. Éjszakai madár, de néha 
kint felejtkezik, s az odú szájában ülve élvezi 
a reggeli napsugarat. Ha a csuszkák, cinegék 
és rigók észreveszik, nagy lármával gyülekez-
nek körülötte. A bagoly egy ideig tűri ezt, de 
miután nem szereti a feltűnést, szép csendben 
visszahúzódik a fa belsejébe. Az énekesmada-
rak nem véletlenül haragszanak rá, ugyanis a 
macskabagoly, bár elsősorban rágcsálókkal 
táplálkozik, alkalmilag elkapja a bokrok ágai 
között alvó rigókat, zöldikéket és erdei pin-
tyeket is. Köpeteit vizsgálva gyakran találni 
bennük madármaradványokat, de egyetlen 
harkály, csuszka vagy cinege maradványait 
sem. Ezek ugyanis odúban éjszakáznak, ahol 
a bagoly nem férhet hozzájuk.

Sch. E.

Kánikula előtt

Macskabagoly

Sárgarigó

Mogyorós pele Rókakölykök
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A sátánnal cimboráló nőkről úgy képzelték, képesek a seprűt 
megbabonázni, hogy elvigye őket éjféli gyűlésükre. Néhány 

boszorkányperben pedig azzal vádolták a szerencsétlen asszonyo-
kat, hogy  ismerőseiket elvarázsolták, aztán megnyergelték őket. 
„Pásztori Kata egyszer Boros Györgyöt maga lovának tette” – áll 
egy periratban. Ezért mondják, ha valaki mást csellel a hatalmába 
kerít és kijátszik, hogy lóvá tette az illetőt. 

A szorgalmas, lelkiismeretes emberre, akire mindig több mun-
ka hárul, mint a lustára, azt szokták mondani, hogy jó ló kétszer 
húz.

Állatokkal szólva (4.)

Jó ló kétszer húz

A kecskebéka folyók, tavak környékén, valamint mocsaras 
területeken fordul elő. Akár tizenhét centiméter hosszúra 
is megnőhet, ezzel az egyik legnagyobb európai békafaj-

nak számít. Színe változó; különösen tetszetősek azok a példá-
nyok, amelyeknek fűzöld bőrét különféle mintázatok díszítik.

Mint minden kétéltű, a kecskebéka is szorosan kötődik a 
vízhez. Egyrészt utódai ott kelnek ki – és ott is élnek egy da-
rabig –, másrészt állandó nedvességre van szüksége, hogy 
ki ne száradjon a bőre. Ez ugyanis egyet jelentene számára a 
biztos halállal. Természetesen a brekik a víz közelében szerzik 
be táplálékukat is. A kecskebéka ragadozó, többnyire rovarok-
kal, halakkal és férgekkel táplálkozik. A rovarokat röptükben, 
rendkívül hosszú, kiölthető nyelvével kapja el. Gyakran üldögél 
valamelyik tavirózsa levelén, áldozatra várva. Amint feltűnik az 
„ebéd”, villámgyorsan kiölt nyelvét, és a pórul járt rovar máris 
halálos csapdába esett. Nem ritka, hogy a kecskebéka beke-
belezi saját fajtársai lárváit, míg egy-egy nagyra nőtt példány 
kisebb egereket is elejthet, sőt a sűrű nádasban költő madarak 
fiókáit.

A hímek tavasszal, párzás idején felfújják a torkuk szélén lévő 
hólyagot, és éktelen brekegésbe kezdenek. Ezzel igyekeznek ma-
gukhoz csalogatni, illetve lenyűgözni a náluk szemmel láthatóan 
nagyobb méretű nőstényeket. A békaszerenád igen messzire 
elhallatszik, és odavonzza az összes közelben lévő nőstényt. A 
párzás még a déli vidékeken is viszonylag későn kezdődik, mert 
a békák ilyenkor különösen igénylik a meleget. A nőstény a pár-
zást követően a vízben rakja le igen nagy számú petéjét. Ezután 
mintegy négy hónap telik el, mire a kikelő ebihalakból teljesen 
kifejlődnek a kisbékák. A késői párzás következménye, hogy ami-
kor a felnőttek már a télre készülődnek, a még ki nem fejlődött 
ebihalak melegebb vizeket keresnek fel, hogy siettessék fejlődé-
süket.

A kecskebékák ugyanis a hűvös idő beköszöntével beássák 
magukat az iszapos fenékbe, és téli álomba merülnek. Északon, 
a hidegebb éghajlatú területeken élő példányok azonban igen 
gyakran pórul járnak. Nem ritka, hogy a hideg korai beköszönte 
miatt nincs elég idejük a kifejlődésre. Így nem tudják magukat 
időben beásni a jó meleg iszapba, és elpusztulnak. 

Európa brekegő 
bajnoka
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Jézus azt mondat tanítványainak, hogy a 
„föld sójá”-vá kell válniuk.

A só akkoriban a talaj megterméke-
nyítésére szolgált. Mint manapság a műtrá-
gyával, úgy hintették be vele a szántóföldeket, 
hogy elősegítsék a növények növekedését. 
Ugyanakkor rovarölő szerként is használták a 
kártevők ellen.

Számunkra ma a só egyszerűen ételízesítő, 
de tartósítószer is, hiszen megakadályozza a 
hús és a hal romlását.

Miért hasonlította Jézus a tanítványokat 
éppen a sóhoz?

Életszentséget vár tőlünk

Jézus kortársai, a farizeusok 248 parancso-
lat teljesítésével és 365 tilalom betartásával 
juttatták kifejezésre életszentségüket. Jézus 
azonban ezzel nem volt megelégedve. Még 
nagyobb életszentséget követelt: azt akarta, 
hogy a hitből fakadó gyakorlati élet tisztasá-
ga felemelkedjen a törvényeskedés korlátai és 
csapdái fölé. Az „életszentség” azt jelenti, hogy 
egész életünket Istennek szenteljük, mindent 
neki adunk át.

Szeretetet követel

Az ószövetségi törvény előírta, hogy a hí-
vőnek szeretnie kell felebarátait, de megen-
gedte, hogy gyűlölje ellenségeit. Jézus ezzel 
szemben azt mondta, hogy az ellenséget is 
szeretni kell. Isten számára az ellenség is fe-

lebarát. Jézus maga mutatott példát az igazi 
szeretetre: szerette barátait, és megbocsátott 
ellenségeinek. Tanítványainak ugyanígy kell 
cselekedniük.

Azt akarja, hogy imádjuk 
Istent

Az igazi istentisztelet a szívben gyökerezik. 
Az imádság gépies mormolása vagy a lelki 
énekek puszta éneklése nemigen segíti előre 
a hívőt a lelki életben. Valaki emiatt egyszer 
azzal vádolta meg az egyházat, hogy azokat 
fogadja be, akik nem is keresik igazán Istent.

Az igazi imádat az ember lelkének legmé-
lyéből ered, és a Szentlélek ösztönzése teszi 
termékennyé. Maga Jézus is hangsúlyozta: „Is-
ten Lélek, ezért lélekben kell imádani Őt.”

Szabadságot ad

Jézus azért jött, hogy megszabadítsa az 
embert az önzés rabságából. Követőit figyel-
meztette, hogy ne aggodalmaskodjanak a 
pénz, a vagyon vagy személyes biztonságuk 
miatt. Ehelyett bízzanak Istenben, és Isten 
megad nekik mindent, amire szükségük van.

Minden keresztény tehát lényegileg sza-
bad ember. Ám ez az új szabadság a felebarát 
szolgálatából táplálkozó, igazi istentisztelet-
ben bontakozik csak ki. Jézus tanítása szerint 
életünkben első helyre kell helyeznünk Istent, 
készeknek kell lennünk arra, hogy az Ő akara-
tának engedelmeskedjünk, és akkor szabadok 

lehetünk mindattól, ami egyébként kötődött-
séget okoz bennünk.

Miért vannak különböző 
egyházak? 

A kereszténység két évezredes története 
során sok egyház alakult ki.

A szakadásokat általában a tanbeli nézet-
különbségek váltották ki. A baptistákat pél-
dául azért nevezik baptistáknak, mert csak 
felnőtteket keresztelnek, míg az anglikánok 
például a hívek gyermekit is megkeresztelik.

De a különbözőségek forrásai lehetnek az 
emberek belső hozzáállásában, természeté-
ben meglevő eltérések is. A csendes, gondol-
kodó típusok legjobban szeretik a liturgikus 
összejöveteleket, vagy mondjuk a kvékereknél 
tapasztalható csendet. Velük szemben a kifelé 
forduló személyek a spontán összejöveteleket 
kedvelik, és általában a pünkösdista istentisz-
teleteken találják meg legjobban önmagukat.

A különböző egyházak létezése azonban 
nem jelenti okvetlenül azt, hogy a kereszté-
nyeknek szemben kell állniuk egymással. Isten 
nem teremtette egyformának az embereket. 
Vannak különböző embertípusok, különböző 
népek, kultúrák. És ez a sokféleség gazdag-
ságot jelent. Nem kell tehát megijednünk, 
amikor a különböző egyházakban vagy akár 
egy-egy egyházon belül is a sokféleség gaz-
dagságával találjuk magunkat szembe.

Andrew Knowles 
Út a hithez című könyvéből

Albrecht Dürer: 
A tizenkét éves Jézus  
az írástudók között

A keresztény sokszínűség
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• Ezen a napon történt • Ezen a napon történt • Ezen a napon történt •
Május 21. 

Ma Konstantin, Teofil, Mirella, 
András napja van.

Konstantin 
A latin Constantinus rövidülése, ami 
a latin constans szóból ered. Jelenté-
se: állhatatos, következetes, szilárd. 
András 
Görög eredetű bibliai név, a latin 
Andreas névből származik. András 
apostol Jézus első tanítványa, Szent 
Péter testvére volt. Jelentése: férfi, 
férfias.

1927 (82 éve történt)
Charles Lindbergh amerikai repülős 
egyhuzamban átrepülte az Atlanti-
óceánt harminchárom óra és hu-
szonkilenc perc alatt.

1932 (77 éve történt)

Amelya Earhart amerikai repülősnő 
egyhuzamban átrepülte az Atlanti-
óceánt.

Május 22. 
Ma Júlia, Rita, Emil, Renáta, Ugron, 

Román napja van.
Júlia 
A Júliusz férfinév női párja, amely 
latin eredetű, egy híres, ősrégi ró-
mai nemzetség nevéből származik. 
Jelentése: bizonytalan, talán: Jupiter 
istennek szentelt vagy: ragyogó. 
Rita 
A Margit név olasz Margherita alak-
jának az önállósult becézője, amely-
nek jelentése: gyöngy. 

1867 (142 éve történt)

Kossuth megírta híres Cassandra-
levelét, amelyben a kiegyezés ellen 
tiltakozott.

1455 (554 éve történt)
Angliában kezdetét vette a „rózsák 
háborúja”, amely két uralkodóház, 
a Lancaster (jelvénye a piros rózsa) 
és a York-ház (jelvénye: fehér rózsa) 
közötti trónharc, illetve a mögöttük 
álló főnemesi pártok csatározása 
volt.

Május 23. 
Ma Dezső, Vilmos, Renáta napja 

van.
Dezső 
A latin Desiderius névből származik, 
melynek kicsinyítő képzős formája 
a Dezső. Jelentése: kívánt, óhajtott 
gyermek. 
Vilmos 
A germán eredetű Wilhelm névnek 
a latinosított Vilhelmus formájából 
származik. Elemeinek jelentése: 
akarat+(védő)sisak. 

1882 (127 éve történt)

A Nyugat-Alpok egyik legfontosabb 
átjárójában, a Szent Gotthárd-hágó 
alatt megnyílt az Olaszországot 
Svájccal összekötő vasútvonal. 1155 
m magasságban építették fel, 1234 
híd és nyolcvan alagút segítségé-
vel.

1906 (103 éve történt)
Meghalt Henrik Ibsen norvég író, a 
drámatörténet legnagyobb alakja.

Május 24. 
Ma Eszter, Eliza, Vince, Simon, 

Zsófia, Mária, Szimonetta, Simeon 
napja van.

Eszter 
Perzsa eredetű bibliai név, Istár asszír- 
babilóniai istennő nevéből ered. Je-
lentése: csillag. 
Eliza 
A Héber eredetű Erzsébet név né-
met változatának rövidülése. Jelen-
tése: Isten az én esküvésem. 

1999. május 24.  
(10 éve történt)

Az európai nemzeti parkok nap-
ja. 1909-ben megalakultak az első 
nemzeti parkok Európa-szerte, eb-
ből kilenc Svédországban. 

1857 (152 éve történt)

Cirill és Metód napja, a bolgár kultú-
ra és művelődés, a szláv írásbeliség 
és sajtó napja, Konstantin Cirill és 
bátyja, Metód görög szerzetes hit-
térítők emlékére, nevük tovább él 
az általuk – több szláv népnél, így a 
szerbeknél is – meghonosított írás-
módban.

Május 25. 
Ma Orbán, György, Márk, Gergely, 
Urbán, Zsófia, Márkus napja van.

Orbán 
A latin Urbanus szóból származik. 
Jelentése: római, finom, művelt, ud-
varias ember. 
Gergely 
A görög eredetű Grégoriosz név la-
tin Gregorius formájának a Gregor 
rövidüléséből származik. Jelentése: 
éberen őrködő. 

1739 (270 éve történt)
Orbán napját ünneplik, akit a sző-
lőművesek, kádárok, kocsmárosok 
patrónusaként tisztelnek. Orbán a 
fagyosszentek közé tartozik.

1944 (65 éve történt)
Megszületett Frank Oz, a Szezám 
utca és a Muppet Show megalko-
tója.

Május 26. 
Ma Fülöp, Evelin, Gyöngyvér, 

Aladár napja van.
Fülöp 
A görög Philippos név rövidülésé-
nek a magyar alakváltozata. Jelenté-
se: lókedvelő. 
Evelin 
A francia és az angol Éva név válto-
zata. Jelentése: élet, életet adó nő. 
Más magyarázat szerint a kelta-gall 
Eiblin név változata. Jelentése: kelle-
mes, kedves, tetszetős, jókedvű. 

1980 (29 éve történt)
Farkas Bertalan, az első magyar űr-
hajós megkezdte egyhetes útját a 
világűrbe a Szojuz–36 fedélzetén.

1966 (43 éve történt)
Megszületett Londonban Helena 
Bonham Carter angol színésznő. 
Ismertebb filmjei: A majmok boly-
gója, Nagy Hal, Harcosok klubja, 

Szoba kilátással, Novocaine, A re-
pülés elmélete, A galamb szárnyai, 
Frankenstein (1994), Hamlet (1990), 
Lady Jane.

Május 27. 
Ma Hella, Gyula, Paszkál napja van.
Hella 
A Heléna és a Helga német becé-
zőjéből származik. A Heléna görög 
mitológiai eredetű név, Menelaosz 
spártai király feleségének a neve, 
aki miatt a trójai háború kirobbant. 
A név először szláv közvetítéssel, 
Jelena formában került hozzánk (így 
hívták például Vak Béla király szerb 
származású feleségét). Ebből a ma-
gyarban Jelona, majd Ilona lett. 
Gyula 
Régi magyar személynév. A török 
eredetű gyula méltóságnévből szár-
mazik, a kazároknál ez volt a valósá-
gos király. 

1508 (501 éve történt)
A horvátországi Zrinben megszüle-
tett Zrínyi Miklós horvát-dalmát és 
szlavón bán, a szigetvári hős, akinek 
helytállását dédunokája, gróf Zrínyi 
Miklós énekelte meg Szigeti vesze-
delem című művében.

1878 (131 éve történt)

San Franciscóban megszületett Isa-
dora Duncan amerikai táncosnő, aki 
a szabad tánc első képviselője, a mo-
dern tánc úttörője volt.

1931 (78 éve történt)
Elsőként emelkedtek Piccard és Kni-
pfer a sztratoszférába léghajóval.

Farkas 
Bertalan
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Barangolás zeneszóval (3.)
A hangszerek fejedelme

Az orgona, az egyházi zene védőszentjének, Szent Cecíliának 
hangszere, joggal érdemelte ki a „hangszerek fejedelme” címet, hi-
szen hangszíne, hangterjedelme és hangerőssége messze felülmúl-
ja minden más zeneszerszámét. Előde a különböző hangon szóló 
sípokat bőrtömlőbe zárt levegő segítségével megszólaltató duda 
(régi nevén csimpolya) volt. 

Az első, különböző hosszúságú sípokból felépített és fújtatóbe-
rendezéssel megszólaltatott orgonát az alexandriai Kteszibiosz ké-
szítette, két és félezer esztendővel ezelőtt. A kezdetben mindössze 
8–15 sípból álló – és elsősorban iskolai oktatóeszközként használt 
– hordozható (portatív) orgonákat egyre nagyobb méretűek és 
hangterjedelműek követték. A világ legnagyobb orgonáját az ame-
rikai Altantic Cityben építették meg, sípjainak száma megközelíti a 
33 000-et.

A legkísértetiesebb hangszerek

Vannak hangszerek, amelyeket nem emberi kéz szólaltat meg. 
A középkorban üldözött, később, a romantika korában divatossá 
vált eolhárfa keretre erősített (különböző vastagságú) húrjain a szél 
muzsikál ódon várkastélyok tornyainak ablakiban. A kínai galamb-
sípokat – régi kínai hagyomány szerint – galambok farkára erősítik. 
Szabadon engedve őket felhangzik a madarak százainak égi hang-
versenye, amint a sípokat a repülés közben rajtuk átáramló levegő 
megszólaltatja.

Uralkodók hangszerei

A zenekedvelő uralkodók közül igen sokan játszottak maguk is 
hangszereken. A bibliai Dávid király ifjúkorában gyönyörű hárfajáté-
kával nyugtatta Sault, Izrael első királyát, a kegyetlen római császár, 

Néró legkedvesebb hangszere a duda, I. Erzsébet angol királynőé a 
virginál volt. Nagy Frigyes német–római császár és a feleségeit sor-
ra lefejeztető VIII. Henrik angol király fuvolán játszott. Múzeumok 
féltett kincsei Mátyás király ezüstözött sípokból épített orgonája, 
Marie Antoinette francia királyné aranyhárfája, Mária Terézia király-
nőnk teknőc páncéljából faragott hegedűje.

Muzsikáló tudósok

A zenebarát tudósok közül két görög matematikust is meg kell 
említenünk. Hérón – a gőzgép ókori feltalálója – a hadigépek és au-
tomaták mellett hangszereket is tervezett, köztük az első szélkerék 
hajtotta orgonát. 

Püthagorasz amellett, hogy tanulmányozta a sípok, húrok hossza 
és a keltett hangok magassága közti matematikai összefüggéseket, 
feltalálta a billentyűs hangszerek ősét, az egyhúros monochordot, 
amelyet utóbb a tanulók hallásának fejlesztésére használtak az óko-
ri és középkori iskolákban.

A reneszánsz korának művész-tudósa, Leonardo da Vinci leg-
alább annyira büszke volt lantjátékára és hangszereire, mint fest-
ményeire. Tervezett többek között kalapácsokkal megszólaltatható, 
több harang hatását keltő harangot, az oldalán nyílásokkal ellátott, 
változtatható hangú dobot, és egy billentyűs-húros-vonós hang-
szert is.

Benjamin Franklin, a villámhárító (és a bifokális szemüveg) felta-
lálója vizespoharakon játszott zenét hallva egy új hangszert is fel-
talált, az „armonica”-t. Legnevesebb matematikusunk, Bolyai János 
12 esztendős korában hegedűjátékával hódította meg Marosvásár-
hely zenekedvelőit, és tudjuk, hogy fuvolán játszott gróf Széche-
nyi István, brácsán Bolyai Farkas. A Nobel-békedíjas orvos, Albert 
Schweitzer orgonaművészként járta be Európát, hogy hangverse-
nyeinek jövedelméből őserdei kórházat alapíthasson és működtet-
hessen Afrikában. Az együtt-muzsikálás élménye is elmélyítette a 
20. század két Nobel-díjas elméleti fizikusának, Max Plancknak és 
Albert Einsteinnek közel fél évszázadon át tartó barátságát.

Cimbora

Templomi orgona

A harangjátékokon 
és poharakon 

játszó Püthagorasz 
ábrázolása egy 

15. századi 
zeneelmélet 

könyvben

A skótok nemzeti hangszere, a 
duda, mulatságokon, toborzáskor és 
templomokban egyaránt megszólalt
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P
ontosan így van, ahogyan Varró Dá-
niel, korunk legnagyobb költője a ver-
sében leírja:  a számítógép, az internet 

által megváltozott a levelezés. De nemcsak 
a levelezés, hanem nagyon sok minden. Er-
ről mesélnek most az óbecsei Samu Mihály 
iskola tanulói: a hetedikes Menda Orsolya, 
Árpás Kinga, Gajdos Roland, a nyolcadi-
kos Balzam Henrietta, Kokrehel Grácián, 
Faragó Roland, Barta Dániel és Kovács 
Ervin. Ők az informatika szakcsoport tagjai, 
vezetőjük pedig Varnyú Róbert.

Elsőként a tanár úr mesél a munkájukról. A 
szakcsoportnak több mint száz tagja van, vet-
tek már részt versenyeken is. Egyszer, néhány 
évvel ezelőtt elsők lettek a vajdasági szintű 
vetélkedőn, ahol történelmi témájú rajzokat 
kellett szerkeszteni számítógép segítségével. 
Ők őseink lakhelyét örökítették meg. Erről ol-
vashattatok akkor a Jó Pajtásban is. 

– Sok mindennel foglalkozunk a szakköri 
összejöveteleken – kezd a mesélésbe a tanár 
úr –, ugyanis a minisztérium által megadott 

program szerint dolgozunk: szövegszer-
kesztéssel, honlapkészítéssel, ismerkednek 
a tanulók az internettel, letöltéssel, e-mai-
lezéssel. 2005-ben  részt vettünk a Teleház 
által meghirdetett versenyen.

Dani már hatodikos kora óta tagja a cso-
portnak. Megtanulta a képletöltést, e-mai-
lek küldését. 

– Nagyon szeretek internetezni – mond-
ja –, főleg a filmeket letölteni. Leginkább 
vígjátékokat, rendelésre. Ugyanis eladásra 
készítem. A DVD-ket 250, a CD-ket 200 di-
nárért árusítom.

– Én is, hasonlóan, mint Dani, filmeket 
töltök le – kapcsolódik a beszélgetésbe 
Ervin –, természetesen rendelésre. Legin-
kább vígjátékokat kérnek, de más filmeket 
is szoktam letölteni. Már több, mint egy éve 
készítek CD-ket, DVD-ket. Sokan rendelnek 
tőlem, s lassan meglesz a motor ára, mert 
arra gyűjtök.

F. Roland meg honlapokat készít. Hogy 
mennyiért, nem árulta el.

– Érdekel a honlapkészítés – mondja 
Roland –, s már soknak elkészítettem a hon-
lapját. Nemcsak itteni ismerőseimnek, ha-
nem magyarországiaknak is. Az Ismerősök 
rovat által ismerkedni is szeretek. Nagyon 
sok ismerősöm van. Így ismerkedtem meg 
az újvidéki Major Kristóffal, aki eljött hozám, 
s személyesen is találkoztunk.

– Zenét töltök le leginkább – kapcsoló-
dik a beszégetésbe Grácián –, meg tervező 
rajzprogramot is. Autókat lehet vele tervez-
ni, rajzolni. Azután lehet írni, beszélgetni. 
Meg olyan játékot töltünk le, amit többen is 
tudunk játszani.

– Mi a barátaimmal beszélgetni  szok-
tunk – magyarázza G. Roland –, mégpedig a 

skyp-programmal. Apukámnak van Ameri-
kában egy barátja, aki utazik a világ minden 
tájára, s ő vele szokott beszélgetni. Szerin-
tem nagyon is okos dolog az internet, sok 
információt meg lehet tudni, ha kell órákra 
beszámolókat készíteni, erre is jó az inter-
net.

– Tényleg nagyon hasznos az internet 
– kapcsolódik a beszélgetésbe Orsolya –, 
ha kell, beszámolókat írok töriből, zenéből, 
ismerkedek az Ismerősök rovatban. Már 
találkoztam Kikindán egy barátommal, akit 
e rovat által ismertem meg. Szoktam még 
csetelni, skypolni az amerikai rokonokkal... 
Az internet a  tanulásban is segít, matekból 
olyan példákat oldok meg, amilyeneket az 
órán tanultunk, s amilyenek a dolgozatban 
lesznek.

Henrietta az idén első lett a körzeti anya-
nyelvi versenyen. Különböző kvízeket tölt 
le, mégpedig anyanyelvből helyesírási kvi-
zeket.

– Mikor a nyelvi versenyre készültünk 
– magyarázza  Henrietta –, helyesírási kvíze-
ket töltöttem le, s oldottam meg. Különben 
le lehet tölteni a házi olvasmányokat, teljes 
egészében, meg rövidített változtaban is.  
Egyszer előttem valaki kivette a könyvtár-
ban A Pál utcai fiúkat, nem maradt más hát-
ra, letöltöttem, s úgy olvastam el.

– Én főleg zenét, képeket szoktam le-
tölteni – jelenti ki Kinga –, meg az Earth 
programmal elbarangolok messzi tájakra. 
Voltam már Németországban a rokonoknál, 
még a házukat is fölismertem. Velük szok-
tam levelezni, skypon beszélgetni. Szeretek 
ismerkedni az Ismerősök robvatban, véle-
ményeket írni a különböző képekről. 

Koncz Erzsébet

Szórakoztat, 
segít a tanulásban…

Az internet világnapjára

Varró Dániel

Túl a Maszat-
hegyen

(Részlet)

Miért üres a postaláda mostanában?
Nem tudom, hogy mostanában
Miért üres a postaláda.
Megy az ember oskolába,
Belekukkant, belenéz:
Se képeslap, se levél.

Postás bácsi, mondja, drága,
Hol csatangol mostanába?

Új ficsúrok, asszonykák 
Nekem, kérem, azt mondták, 
Mostanában más a módi, 
Nem divat már futni-lótni.

Én hallgattam az intelmekre, 
Felköltöztem az internetre.

Untam is már lótni-futni, 
Meg hát aztán, tetszik tudni, 
Délutánra általában 
Átkozottul fájt a lábam.

Mer’ azelőtt minden háznál 
Személyesen kint termettem – 
Mostanában moccanom se köll, hogy 
Itt lakok az internetben.

Azóta a levelek
Nem hevernek kupacban,
Levél helyett üzenet,
Bélyeg helyett kukac van.
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Kire ütött ez a gyerek?
– Én meg szoktam ágyazni! El szoktam pakolni magam után! A cipőm a 

helyére teszem! Mindenkinek teszek evőeszközt az asztalra, nem csak ma-
gamnak! Hát kire ütött ez a gyerek? – mondogatja anya.

Igaz, ami igaz, tényleg másként csinálok dolgokat, mint ő. Ha hazaérek, 
nem rakom rögtön a helyére a cipőm, nem teszem a szekrénybe a ruháim. 
Nála ez törvényszerű, ha hazaérünk, rögtön mindent a helyére pakolunk! 
Ha eszem, az asztalon felejtem a mosatlant, véletlenül! Véletlenül szoktam 
a pizsamám az íróasztalon felejteni, a tornaruhám pedig alatta. Ami miatt 
sűrűn elhangzik, hogy „kire ütött ez a gyerek”, az a pontatlanságom. Az 
utolsó percben indulok mindenhova. Anya előre kitervelt pontossággal 
indul meg, akárhova akar menni, nehogy elkéssen. Ebből kifolyólag anyára 
nem üthettem. De akkor kire is? Apára, aki mindent olyan pontosan kimér 
és megcsinál? Én, akinek a műszaki rajznál négy-öt milliméter ide vagy oda 
nem számít! Ezután már én kérdezem magamtól, hogy: kire ütöttem?

Az egyetlen tényező, ami azt bizonyítja, hogy a szüleim gyereke vagyok 
az a néhány, kifejezetten rossz tulajdonság, melyeket tényleg tőlük örököl-
tem! Ide sorolom apa kéréseit, anya állandó pánikolását. Na, ezekből jó sok 
jutott nekem is!

Szeles Emese, 7. osztály 
Hunyadi János, Csantavér

Hogy szerethet valaki klarinétozni?
Nem értem, miért is iratkoztam be a zenesuliba. Valószínűleg, felnéztem 

apura, én is olyan akartam lenni, mint ő. Most, ha tehetném, úgy elraknám 
a hangszerem, hogy soha ne találjak rá! Minden óra után fáj a szám, közben 
nincs levegőm, és akkor bírok nyelni, amikor engedik. Kíváncsi voltam, apu 
miért választotta ezt a szakmát, és feltettem neki néhány kérdést:

– Honnan jött az ötlet, hogy beiratkozzál a zenedébe?
– Az osztálytársaim harmadik osztályban már jártak zeneiskolába. El-

mesélték tanáraiknak, hogy Kupuszinán van egy jó hangú srác, hallgassák 
meg! Üzentek a zenedéből apámnak, hogy vigyenek be meghallgatásra. 
Rögtön a kezembe nyomtak egy fekete furulyához hasonló hangszert, azt 
se tudtam, mi az!?

– Mi volt a felvételin?
– Végül is énekeltem valamit, de ez őket nem érdekelte, hazahozatták 

velem a hangszert, mint később kiderült, ez egy kis klarinét volt.
– Megtudtad szólaltatni?
– Nem. Apuval és a szomszédokkal próbálkoztunk, de nem szólalt meg, 

mert a fúvókát fordítva raktam bele.
– Ki volt a tanárod?
– Told György tanítóbácsi foglalkozott velem Apatinban.
– Minden órára készültél?
– Egy órára se készültem alaposan, no de verést minden héten kaptam. 

Végül már utáltam a hangszert is meg a tanárt is.
– Akkor miért iratkoztál középfokú zenedébe?
– Mert apám kényszerített, mindig azt mondta, hogy máshoz nem ér-

tek. Pedig asztalos szerettem volna lenni, mint ahogy a mai napig is imá-
dom a famunkát.

– Hogy lettél mindennek a dacára klarinéttanár?
– Az iskola jól ment, megszerettem, felfedeztem, van rá tehetségem, és 

a mai napig sodródom az árral. 
– Milyen tanuló voltál?
– Erős jeles diák voltam, de ha matematikából nem vettem volna külön-

órát, még mindig ott ülnék az iskolapadban.
– Örülsz, hogy ez a hivatásod?
– Ez az életformám, szeretem a tudást átadni, és szeretek a gyerekekkel 

foglalkozni. Imádom a sikerélményt!
– Hova jártál egyetemre?
– Szarajevóban felvételiztem. Két év után kitört a háború, és sok különbözeti 

vizsga után Újvidéken felvételiztem és diplomáztam. Így lettem klarinéttanár. 
Végül megköszöntem neki a közreműködést, ő pedig tovább folytat-

hatta a tanítást.
Lehet, hogy nekem is van még esélyem, hogy megszeressem a klari-

nétot. Nagyon kicsi a valószínűsége, mert ha csak tehetem, elhalasztom a 
gyakorlást. Az igazat megvallva, amikor már megtanultam a darabomat, 
begyakoroltam, könnyebb a lelkem, hogy megcsináltam. A fellépsek után 
pedig mindent kárpótol a közönség, a taps.

Koleszár Olga, 7. osztály 
József Attila iskola, Bácskertes

Egy kamasz panaszai
Nemrég jöttem haza, s anyukámat a számítógépem előtt találtam. Meg-

kérdeztem tőle, hogy játszhatok-e, de ő erre rávágta, hogy miért nem me-
gyek tanulni vagy enni valamit, hisz csak most értem haza az iskolából, és 
ne legyen a számítógép az első. Ezen jól összevesztünk. Annyira felidege-
sítettem, hogy kiment a szobámból. Én egyedül maradtam. Elment a ked-
vem mindentől. Elkezdtem azon gondolkozni, hogy igaza volt-e anyámnak, 
vagy nem. Végül magamnak adtam igazat. Felkeltem a székről, indultam 
átöltözni, de megálltam egy pillanatra, s megint az előbbi konfliktusra gon-
doltam, meg arra, hogy én milyen is vagyok valójában. Szemtelen, vagy 
csak egy kamasz, akinek semmi sem tetszik magán. Nekem nem tetszik a 
hajam, a kezem, az arcom, a lábaim, az alakom és végül a személyiségem. 
Nem tudom, mit gondolnak rólam az emberek, ha elmennek mellettem az 
utcán, vagy az osztálytársaim, akikkel nap mint nap találkozunk, és jókat 
szórakozunk, vagy a szüleim, akikkel mostanában olyan sokat veszekszünk, 
mint eddig soha. Néha túl visszahúzódó, félénk, máskor ordítozó, vad lány 
vagyok, aki legszívesebben mindenkit magára hagyna, mert ő is magányra 
vágyik. De én akkor is magányosnak érzem magam, amikor sokan vannak 
mellettem. Úgy érzem, senki sem szeret. 

Hát ilyen vagyok, egy kamasz, aki nem tudja, mi dolga van a világon. Egy 
felesleges lány, aki nélkül ugyanolyan lenne minden... Rájöttem, anyámnak 
mégis igaza volt, hisz ha most nem azon töprengenék, milyen is vagyok va-
lójában, akkor tanulnék, és talán később, sok év múlva lenne helyem ebben 
a szomorú és unalmas világban.

Ódor Julianna, 7. osztály 
Svetozar Marković iskola, Bácsföldvár

Ismerd meg a tesóm!
Ha valaki megkérdezné, hogy hasonlít-e rám a testvérem, akkor én azt 

válaszolnám: „Hát, meglepődnél...” Ugyanis én alacsony vagyok, a bőröm 
fehér, ő pedig magas, barna bőrű, a haja sötét és hosszú.

Szereti, ha a haja hosszú és kócos. Mindig sportos ruhákban jár, de főleg 
katonamintás nadrágokban. Nagyon szeret biciklizni, és az építkezéseken 
lenni. Sokszor dühöng, hogy nem mehet ki a sok tanulás miatt. Nem kedve-
li az iskolát. Annál inkább a játékot. Számára a régi játékszerek is fontosak, 
soha meg nem válna tőlük. 

Mostanában már nem játszik velem annyit, de kiskorunkban sokat ját-
szottunk együtt. Mindig segített nekem, mint egy jó testvér, nagyon sze-
retett. Vigyázott rám, igaz, hogy nekem az ő vigyázási technikája nem volt 
kellemes, mert ha azt mondták neki: „Vigyázz a Blankára”, akkor ő átszorí-
tott, és nem engedte, hogy elmenjek öt centimétert sem. Egyik kedvenc 
szórakozása az volt, hogy húzott engem szánkón, de akkor is jól lekötözött, 
nehogy kiessek.

Mostanában már inkább csak piszkál, de amikor nem vagyok ott, akkor 
bevallja anyunak, hogy tehetségesnek tart.

Nagyon szeretem őt, és gondolom ő is szeret engem. Ilyen egy jó test-
vér.

Horváth Blanka, 5. osztály
Jovan Mikić iskola, Szabadka

Dragičević Roxána szabadkai tanuló linómetszete
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A testvérem bogarai
Az én testvérem ránézésre egy átlagos, huszonegy éves lány. De csak 

ránézésre!
Azt mondják, hogy minden embernek vannak bogarai. De vannak olya-

nok is, akiket elég fura szokásokkal áldott meg a sors. A nővérem is ebbe 
a kategóriába tartozik. És most elég enyhén fogalmaztam! Szeszélyeinek 
nagy részét már megszoktam, vagy észre se veszem.

Hiába nagylány a testvérem, nagyon félénk. Ez főleg abban nyilvánul 
meg, hogy nem mer egyedül aludni. „Nem is félek! Csak nem szeretek egye-
dül aludni!” – szokta mondani.

Hosszú percekig győzköd valamelyikünket, hogy aludjunk vele a szo-
bában. Ilyenkor a szüleim és én sorsot húzunk. A vesztes alszik a tesómmal. 
Vagyis az, aki a legrövidebbet húzza. Szó szerint! Mert Mirivel aludni bizony 
nem egyszerű dolog! Először is be kell készítenünk két-három műanyag fla-
kon vizet. Nehogy kiszáradjon az éjszaka folyamán! 

Itt jön a bökkenő. Ivás után úgy rászorítja az üvegre a kupakot, hogy 
még egy pankrátor se tudná azt leszedni.

A testvérem maximalista. Ezért rengeteget tanul. Van, amikor hajnalig 
fentmarad.

Egyszer utazott vissza Újvidékre, de a buszban még azt tanulta, hogy a 
címereken hogyan ábrázolják a hattyúkat. A kimerültségtől elaludt, és ami-
kor a jegykezelő felébresztette, hogy elkérje a jegyét, a tesóm félálomban 
megkérdezte: „Hol van a csőröm?” Tudniillik azt álmodta, hogy hattyú lett, 
és elveszett a csőre! A jegykezelő azóta mindig furcsán végigméri, és ha 
teheti elkerüli a nővéremet.

Mindenkinek vannak bogarai, és ezeket a hozzájuk közelállóknak el kell 
viselniük.

Megszokjuk, vagy megszökünk. Mivel én még csak tizennégy éves va-
gyok, nincs választásom: elviselem a tesóm szeszélyeit. Véleményem sze-
rint mindenkit úgy kell szeretni és elfogadni, amilyen.

Martonosi Máté, 8. osztály 
Gligorije Popov iskola, Kisorosz

Testvérem
Sajnos, nekem nincs édestestvérem, de egy kis aranyfalat unokatestvé-

rem van, akit a világon a legjobban szeretek.
Az unokatestvérem neve Danka Lili. Ő most 11 hónapos. A szeme szí-

ne barnászöld. Nagyon aranyos és nagyon szeretem. Egy nappal születése 
előtt édesapja, Ervin motorbalesetet szenvedett, majd komoly sérülésekkel, 
kómával, túlélte. Sajnos, Lilit még nem látta az édesapja, ezért ő a család 
kis árvája. Az édesapját nem lehet pótolni, de egy másik unokatestvérem, 
Tamara, aki 22 éves, megpróbálja helyettesíteni. Lili nagyon szeret játszani, 
méghozzá a számítógépem egerével. Nagyon szép kislány. Mivel édesap-
jára hasonlít, mikor édesanyja rápillant, férje arca jut eszébe. Lili most tanul 
beszélni, kapaszkodva járni már tud. Múlt szombaton és vasárnap bébiszit-
ter voltam. Néztük a tévét és sokat játszottunk.

Nála jobb játszótársat sose láttam és unokatestvért sem!
Bubori Anita, 7. osztály 

Sonja Marinković iskola, Szabadka

Ha veled lehetek...

Ha veled lehetek, boldog vagyok,
ha nem vagy velem, csak rád gondolok.
Ha rádnézek, ámulok és bámulok,
szépségedtől elkábulok.
Ha mosolyogni látlak,
egyszerűen megszűnik a bánat.
S nem fér a fejembe,
mért van ez a kelepce,
hogy úgy érzem szeretlek,
s mégsem veled telnek
a napok, az órák, a percek...
Elraboltad a szívem,
mely bármi történjék is,
örökre a tied marad!

Kazinci Roland, 8. osztály
Thurzó Lajos iskola, Zenta

Őszintén magamról

Én egy nem mindennapi érzésekkel és tulajdonságokkal rendelkező 
lány vagyok.

Sötétbarna hajam néha a szemembe lóg. Orromat édesanyámtól örö-
költem. Nincs vele semmi bajom, de ha a tükörbe nézek néha az ellentétét 
látom a dolgoknak. Fülbevalót nem hordok. Nem szeretem, mert beleakad 
a blúzomba, hajmosáskor pedig körülményes le-fel rakosgatni. A hajam... 
Borzalom! De csak nekem. Középhosszú, göndör, barna fürtjeim néha csa-
tát vívnak a fésűvel. Ezért fordulok néha anyukámhoz:

– Szerinted hogy lenne jó?
– Kicsit vágassunk le belőle, mert a szemedbe lóg.
– Dehát megcsatolom! – hangzik a hamis válaszom...
– Nem fogod... Ismerlek!
Magas lány vagyok. Egy probléma akad ezzel. Rossz a testtartásom gör-

nyedt vagyok, de igyekszem ezen a szokásomon változtatni. Ha az ember 
magas, attól lehet szép is.

Elégedett vagyok magammal, habár el lehetne hagyni a beszólásaimat. 
Ismerőseim életvidámnak tartanak. Kissé pletykás vagyok. A mottóm az, 
hogy a pletykákból mindig kell egy kevés. A titok titok marad előttem. 
Nem vagyok babonás. Imádok mozogni, ezért küzdősporttal foglalkozom.  
Nyáron, ha az úszóedzőm nem ér rá, én viszem el a kicsiket kajakozni. Sze-
retem kipróbálni az új dolgokat. Egy táborban alkalom nyílt falat mászni. 
Veszíteni nem fogok azzal, hogy kipróbálom. Ha nem tetszik többé nem 
csinálom. Nagyon jó szórakozás volt a műhegyet mászni!

Mint mindenki, én is csinálok olyan dolgokat, melyek után homokba 
dugnám a fejem... Múltkor épp focizni szerettem volna. Ám a labda meg-
szerzéséért „szenvedni” kellett... Hirtelen nem gondoltam semmire, csak 
valahogy lassúbb voltam mindenkinél... Vesztem az egyensúlyt! Puff! Máris 
a földön vagyok! Mindenki nevet! Még én is! Tudok magamon kuncogni. 
Azt hiszem többet az életben nem fogok focizni!!!! Mégis egy utolsó rúgást 
mértem a labdára másnap. Fél pályán átrepült.

Mindig pozitívan gondolkodom. Sokan mondják, hogy úgy beszélek, 
mint egy pszichológus.

Ilyen vagyok én! Ha valakinek nem tetszem, hát istenem! Szeretettel, 
kedvességgel valamint figyelmességgel viszonzom!

Szivéli Krisztina, 6. osztály
Csáki Lajos iskola, TopolyaKlinovszki Michael szabadkai tanuló rajza
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Kedves Pajtások!
Ahhoz, hogy az ember a szűkebb és tágabb környezetében jól 

érezze magát, először saját énjét kell megismernie. Ezért örülök 
az önelemző írásaitoknak, melyekben őszintén, néha egy kis iró-
niával tárjátok fel tulajdonságaitokat, viselkedéseteket, szoká-
saitokat és a másokhoz való viszonyulásotokat. A Rügyfakadás 
mai kínálata bizonyítja, hogy az őszinteséghez szellemesség és 
jó íráskészség is társul.

Figyelmetekbe ajánlom a kikindai (Szent Száva iskola) egy-
perces novellákat is. Ezek szerzői olyan ügyesen társították az 
össze nem illő, valós és képzeletbeli elemeket, a lehetségest és 
lehetetlent, hogy az abszurditás meghökkentő erejével hatnak 
tudatunkra. Egyperceseik erénye az is, hogy mutatóujjként fi-
gyelmeztetnek mindennapi világunk jelenségeire. Mert: miért 
számolgat olyan megszállottan a csekély nyugdíjából tengődő 
öreg néni? Nem ismeretlen fogalom napjainkban a rablótáma-
dás, az italozás, a tévéreklámok túltengése sem.

A héten küldött jó írásokat a következőknek köszönöm:
Csantavér: Fekecs Kinga, Kelemen Márta, Kovács P. Emese, 

Kovács Nikolett, Oláh Andrea és Vituska Olivér;
Nagykikinda, Szent Száva iskola: Bárdos Krisztián, Kanalas 

Piroska (2 írás), Ludányi Leontina, Raffa Attila és Szabó Mónika;
Óbecse, Samu Mihály iskola: Bálind Andrea (2 írás), Csúzdi 

Noémi, Kanász Adrián és Pávity Edina;
Orom: Király Noémi, Kisfügedi Fruzsina, Lékó Regina, Zsoldos 

Dóra;
Szabadka, Ivan Goran Kovačić iskola: Ábrahám Máté, Hu-

szák Andrea, Ingrid Weiss, Lajkó Renáta és Raffai Andrea.
Szép időt, jó hangulatot és munkakedvet kíván üdvözlettel:

Tomán Mária

Hoki Brigitta szabadkai tanuló rajza

Az öcsém
Az egyetlen öcsémnek Márton a neve, de mindenki csak Marcinak szó-

lítja. Marci a hétvégén ünnepelte nyolcadik születésnapját, másfél hónap 
híján öt év van közöttünk. Most elsős, és szintén az én iskolámba jár.

Társaihoz képest átlagos magasságú, erős, izmos gyerek. Jó mozgású, 
ügyes és elég gyors. Úszni jár hetente háromszor, nagyon élvezi, fontos 
neki. Jó sportoló válik majd belőle. Szép szőke haja van, enyhén hullámos, 
ha megnöveszti. Imád zselével frizurát készíteni magának. Barna szeme 
van, mint nekem, de ő, sajnos, szemüveges. Egészségtől duzzadó, mosoly-
gós arca van. Most nőnek a fogai, és elég nevetséges, ha rám mosolyog. 
Marci könnyen barátkozik, ezért sok ismerőse és barátja van. Szeret min-
denről tudni és mindenről tud beszélni, de viszont az „r” hangot még nem 
tudja kimondani. Ő még hisz a Mikulásban, a Jézuskában és rendszeresen 
ír a húsvéti nyúlnak is. A nagy korkülönbség ellenére jókat játszunk a szá-
mítógépen és egymással is. Állatbarátok vagyunk, közös kutyánkat együtt 
neveljük. Nem tagadom, néha össze is veszünk egy-egy játékon vagy egy 
tábla csokin, de gyorsan kibékülünk. Marci nagyon szereti a hasát, és a 
kedvencét, a spagettit már egyedül is el tudja készíteni.

A télen együtt jártunk korcsolyázni, ő már egyedül hozza a koriját. Vá-
rom a nyarat, mert együtt vitorlázhatunk majd.

Fürstner Bálint, 6. osztály 
Ivan Goran Kovačić iskola, Szabadka

Zsiráf a tévében

Tény, hogy az Animal Planet nevű televíziós 
csatorna az állatok és az emberek egyenjogú-
ságáért küzd. De ezt sok ember valótlanságnak 
hitte. Emiatt a műsor stábja, hogy bebizonyít-
sa lojalitását az állatok iránt, munkát adott egy 
zsiráfnak. Mivel minden tévécsatornának az 
úgynevezett ikonja a képernyő bal/jobb felső 
sarkában található, a zsiráfnak viszont nagyon 
hosszú nyaka van, a mi zsiráfunk ebbe a felirat-
ba, sajnos, állandóan beleütötte a fejét. Emiatt 
felmondott. 

Raffa Attila, 8. osztály

Mákszemszámlálás

Volt egy öreg néni, aki mindenből kétszáz 
darabot vásárolt, pontosan mindenből ennyi 
volt neki. A rádióban bejelentették, hogy ez 
az öreg néni kikészített egy elárusítót. Úgy tör-
tént, hogy amikor a néni elment a gyümölcs-

boltba vásárolni, ott is mindenből kétszázat 
vett. Az elárusító kiszámolta neki külön-külön 
azt a sok szem szőlőt, ribizlit, de amikor a mák-
szemekhez jutottak, az elárusító megdöbbent. 
Kérdezte a nénitől, hogy ezeket az apró szeme-
ket is válogassa ki, és, hogy pont kétszáz szem 
kell? A néni igent mondott. Az elárusítóért tíz 
percre rá jött a mentő.

Szabó Mónika, 8. osztály 

A vak szemtanú

13-án, pénteken este nyolc órakor kira-
boltak egy kikindai boltot. A történeteknek 
szemtanúja is volt, méghozzá egy vak ember, 
aki épp szemüveget ment venni a boltba. Ő azt 
mondta, hogy a rablót nem ismerte fel, ugyan-
is annak zacskó volt a  fejére húzva. A kopasz 
elárusító megpróbálta megakadályozni a 
rablást, de a betörő őt jól megcsupálta, és le-
ütötte. A rabló ezután biciklire pattant, és elira-
modott. A nagy sietségben arra lett figyelmes, 

hogy nem kap levegőt, a zacskót ugyanis elfe-
lejtette levenni a fejéről. Ettől fulladt meg, és 
leesett a kerékpárról. Úgy látszik a betörő nem 
a legjobb napot választotta a fosztogatásra.

Ludányi Leontina, 8. osztály

Fagyott ember, nyár közepén

Kormos bácsi egy nap, kormos kezeivel 
pipára gyújtott. Épp hogy elhelyezkedett újra 
felállt nagy nehezen, és a hűtő felé indult, hi-
deg pálinkáért, mert nagy forróság volt azon a 
nyáron. Amikor a hűtőt kinyitotta, kellemes hi-
deg levegő csapott az arcába. Gondolt egyet, 
majd alig-alig, de bemászott a hűtőbe, ahová 
csak két üveg sör, egy kisebb fazék, meg egy 
kétliteres flakon pálinka fért be. Kormos úr már 
nyomta a hetven évet, de úgy összehúzta ma-
gát, hogy végül mégis befért. Felesége talált rá 
tíz nap múlva, amikor a tizenegy napos babot 
akarta felmelegíteni ebédre. 

Kanalas Piroska, 8. osztály

Egypercesek a nagykikindai Szent Száva iskolából
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– Olyan régen csámborogtál a stúdiók 
környékén, hogy már-már elfelejtettünk. 
Ezért mutatkozz be újra, mintha most 
kezdenéd a pályafutásodat!

– Hááát... Mit mondjak? 1962-ben szü-
lettem Ontarióban, Kanadában. Gyerekkor? 
Olyan vacakul mentek a dolgok, mint az 
Érik a gyümölcsben. Nos, amikor 13 éves 
voltam, az apám elvesztette az állását. Ez-
után egy ősrégi Volkswagen lakókocsiban 
éldegéltünk, amelyben még fűtés sem volt. 
Torontóban – nem tagadom – sok rossz 
fát tettem a tűzre. De a suliban én voltam 
a „mutatványos”. A tanárnőm például min-
dennap felállított a padban, vagy a táblához 
hívott, hogy egy-egy negyedóra hosszat 
szórakoztassam furcsa grimaszaimmal az 
osztálytársaimat. Tizenkilenc évesen elke-
rültem Hollywoodba. Éveken keresztül a 
Sunset Boulervardon, annak piszkos utcá-
iban éltem. Első fellépésem egy klubban 
utolérhetetlenül pocsék volt, üres flaskók-
kal dobáltak meg, kifütyültek. Mégis azt 
mondták, hogy a grimaszkodással még vi-
hetem valamire, gumiarcom van. 1981-ben 

már sokan röhécseltek rajtam. Az NBC egy 
show-műsort vezettetett velem, és a dollár 
kezdett becsurogni a zsebembe. Ekkor az 
egész családot Kanadából átköltöztettem 
Kaliforniába. Nagy segítségemre volt Clint 
Eastwood, aki szerepet kínált A rózsaszínű 
Cadillac című vígjátékban. „Meglásd, Jim 
– mondta akkor Clint –, egyszer majd min-
den mozdulatodat, minden grimaszodat 
arannyal fizetik Hollywoodban!”

– Eastwoodnak igaza lett? 
– Meglódult a szekerem. Állandó tagja 

lettem a Mizti Shore Comedy Store nevű 
társulatnak, s amikor benyomtak a Duck 
Factory című sorozatba, már nem lehetett 
bírni velem. 

– 1994 a nagy áttörés esztendeje? 
– Igen, sikerfilmek sorozatban – Ace Ven-

tura – Az állati nyomozó – ezt a szerepet 
először elutasítottam –, Dilibogyók, Maszk, 
Ace Ventura – Hív a természet, Mindörök-
ké Batman (felejtsük el), Kábelbarát, Hanta 
boy, Truman Show stb., stb. Mondom: a 
dolog ment. Egyik partnernőm, az ennivaló 
Cameron Diaz ezt nyilatkozta: „Olyan Jim-

mel dolgozni, mintha diliházban lenne az 
ember.” Hát nem vicces? Legnagyobb sikert 
a Truman Show című komédiában arattam. 
Ebben a szenzációs sztoriban Truman úr, 
alias Jim Carrey nem is sejti, hogy a napnak 
24 órájában közvetíti a televízió az életét. 
Tehát díszletben mozogtam, szerelmes-
kedtem... De azért néhány szerepemet el is 
baltáztam. Egyébként – ha éppen tudni aka-
rod – a stúdiókon kívül egészen normálisan 
viselkedem. Csak a kamerák előtt hülyülök 
meg, hehehe.

– Most Az igenember című mozifilm-
ben nyújtasz emlékezetes alakítást. Újra 
népszerű lettél, újra szabadjára enged-
ted magadat. 

– Pompás a mese. Carl soha, semmire 
sem mond igent. A tagadás az alaptermé-
szete, az ellenállás és a tiltakozás. De előbb-
utóbb illik helyeselni is, ezt a lelke mélyén 
tudja. Mivel nem szereti a félmegoldásokat, 
beiratkozik egy önsegítő csoportba, amely-
nek guruja olyan sikeresen prédikál, hogy 
feltétel nélkül megtér: attól kezdve minden 
felszólításra, kérdésre, átokra és ajánlatra 
gondolkodás nélkül rávágom az igent. Bár 
egyre több és több bajba bólogatom ma-
gamat bele, mégsem adom fel, mindenre 
igent mondok. Tanulság a filmből: „Válaszd 
az életet, szeress élni!”

– Előkészületben?
– Walter Mitty titkos élete, Van, aki forrón 

szereti, Maszk II., Dark Horse... Azt üzenem a 
rajongóimnak, hogy a fényem nem kopott 
meg! Hé, rám mindig lehet számítani!

B. Z.

Jim Carrey
Végre visszatért 

az arcizmok nélküli 
színész, a komédia 

koronázatlan királya 
és bebizonyította: őt 
egyhamar nem lehet 

lelökni a trónusról 
– Az igenember című 
vígjátéka nagy siker a 

moziban (már DVD-n is 
megvásárolható)
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– Ricsikém, csak a legfontosabbakat pakoltam be neked  
az egyhetes táborra

– Apu, ugye nem szeretnéd, hogy a palacsintás bácsi 
 tönkremenjen?

Eldőlt

– Egy férfi azzal jelentkezik a cirkusz 
igazgatójánál, hogy álló helyzetből úgy tud 
eldőlni, hogy a kezét egész idő alatt a testé-
hez szorítva tartja. 

– Na, lássuk! – mondja fanyalogva a di-
rektor.

A hosszú ember eldől, mint a liszteszsák. 
Hatalmas durranással esik a hátára, utána 
úgy kell felmosni. Amikor magához tér, ez 
az első kérdése:

– Megveszi a számot?
– Eszembe sincs.
– És ugyanezt hasra?

Szó szerint

– Uram, ön mindig jobb kézzel keveri a 
kávét?

– Igen.
– Érdekes, az emberek többsége kiska-

nállal szokta.

Végszóra várva

– Mit mondjak még, testvéreim? – kérde-
zi beszéde vége felé az unalmasan prédiká-
ló pap.

Megszólal egy hang lentről:
– Áment, atyám, csak egy áment!

Kérdezze meg gyógyszerészét

A kannibál törzsfőnök megüzeni a gyar-
mati kormányzónak, hogy nagyon beteg, 
küldjön valami gyógyszert. A kormányzó 
a saját háziorvosát küldi el hozzá. Két nap 
múlva újabb üzenet jön:

– Orvost bevettem, de nem használt. Ké-
rek valami mást!

Amerikából jött

Két férfi üldögél a kocsmában, az egyik 
odaszól a másiknak:

– Te, komám, mikor születtél?
– 1960. január 5-én.
– Érdekes, én is akkor születtem. Hol szü-

lettél?
– New Yorkban.
– Ez furcsa, én is ott születtem. Iskolába 

hová jártál?
– Az Abraham Lincoln középiskolába.
– Hihetetlen, én is oda jártam.
Arra megy a pincér, az első fickó odaszól 

neki:
– Figyeljen csak, ilyet még nem hallott! 

Én és az a fickó ugyanakkor születtünk, 
ugyanott, sőt még iskolába is egy helyre 
jártunk!

A pincér bólogat, majd visszamegy a pult 
mögé. Kérdi a csapos:

– Mi újság?
– Á, semmi különös, a Johnson ikrek már 

megint holtrészegek.

Betörés

– Halló, rendőrség? Kérem, jöjjenek a Re-
zeda utca 8.-ba, egy betörő van a lakásom-
ban!

– Hogy hívják?
– Nem kérdeztem meg tőle...

Muzsikaszó

Kovács és Bakács a zeneiskola mellett 
mennek el, az ablakból egy szép dallam 
szűrődik ki.

– Ez Mozart? – mondja Kovács.
– Szépen játszik – teszi hozzá Bakács.

Viszonylagos

Kovácsné gondterhelten tanulmányozza 
a testsúlytáblázatot.

– Mi baj, talán átlépted a súlyhatárt? 
– kérdezi a férje.

– Á, dehogy, a súlyom rendben van – fe-
leli az asszony, majd így folytatja: 

– Csak a táblázat szerint tíz centit még 
nőnöm kell...

Sikeres madárhajsza

Egy öregember álldogál az esőben a 
kocsma előtt lepkefogó hálóval a kezében. 
Arra megy egy férfi, csodálkozva nézi az 
öreget, majd megszólítja:

– Mondja, mit csinál itt?
– Madarászom – hangzik a felelet.
A fiatalabb megsajnálja, és behívja a 

kocsmába egy sörre. Aztán bent egy korsó 
mellett megkérdezi tőle:

– És mondja, hány madarat fogott már?
Mire az öreg ránéz:
– Eddig hetet, maga a nyolcadik.

Majd belejön

A fiatalasszony telefonon kér főzési taná-
csokat anyukájától:

– Ez minden, mama? Tehát várni, amíg 
felül buborékok lesznek, és kész is a forró 
víz?

Nyelvtan

A kisgyerek izgatottan jön haza az isko-
lából:

– Anyuci, tudod, mi vagyok én?
– Nem, kisfiam.
– Személyes névmás.
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Gyermekkor

Két barát beszélget:
– Szörnyű gyermekkorom volt... gondold 

el, négyen voltunk testvérek, én a legki-
sebb, nekem kellett hordanom a testvéreim 
kinőtt ruháit!

– Hát ilyen mostanában is előfordul.
– Igen, igen... De négyünk közül én vol-

tam egyedül fiú.

Koncert 

– Bocsásson meg, mi megy most? – kérdi 
Kovács a hangversenyen.

– A IX. szimfónia.
– Úristen! Ennyire elkéstem volna?

Hentesnél

Egy fiatalasszony tanácstalanul nézelő-
dik a hentespultnál. Az eladó segítőkészen 
megkérdezi:

– Mit adhatok? Sertéshúst, baromfit, 
esetleg marhahúst?

– Mindegy, csak olyan legyen, ami nem 
ég oda!

Vendéglőben
– Ettem már jobb sültet is! – mondja a 

vendég fizetéskor.
Mire a pincér szárazon:
– Nálunk, uram, aligha.

Makacs bútor

Egy férfi a szomszédját hívja segítségül 
az ajtóban megrekedt kanapé kiszabadítá-
sához. Húzzák, vonják, de nem mozdul.

– Hagyjuk – mondja a férfi –, sose tudjuk 
betuszkolni.

– Be???

Levélváltás

Kovácsné két hónapra Amerikába uta-
zik a rokonaihoz. Előtte gondosan elzárja 
ékszereit, de – biztos, ami biztos – még egy 
levelet is tesz a gyűjtemény mellé: „Ezek a 
gyöngyök nem valódiak. Az igazi ékszerek 
egy bank széfjében vannak.”

Amikor hazaér, rémülten tapasztalja, 
hogy ékszereit elrabolták. Helyükön egy 
levélkét hagyott a betörő, ezzel a szöveg-
gel: „Aki ide betört, csak műkedvelő be-
törő. A valódi betörő jelenleg börtönben 
van.”

Természetvédők

– Nehogy kitördeljék a kis fákat! – figyel-
mezteti az erdőőr a turistacsoportot.

– Maga csak ne féljen! Van nálunk balta.

Látogatás

A sokszoros visszaeső bűnöző Csalán 
nem sok napot tölt szabadon: ahogy ki-
szabadul, azonnal újabb bűncselekményt 
követ el, így ismét börtönbe kerül. Egyszer 
egyik barátja kér engedélyt, hogy megláto-
gathassa a börtönben.

– Csalánt keresi? – kérdezi a főfoglár. – Ő 
éppen most szabadult. De ha akarja, meg-
várhatja.

A boldogság kapuja

A vőlegény jobbján oltár elé vezeti meny-
asszonyát, a baljában viszont egy focilabdát 
tart. Az ara megütközik:

– Miért van nálad ez a labda?!
– Egy esküvő csak nem tart sokáig!

Gyakorlatias

Földrajzórán kérdezi a tanár:
– Gyerekek, ki tudja megmondani, mi 

lenne a következménye, ha hirtelen kialud-
na a Nap?

Erre a hátsó padban jelentkezik egy kis-
lány:

– Elmúlnának a szeplőim.

Félreértés

A villamoson egy férfi rajtakap egy zseb-
tolvajt, és ráförmed:

– Hogy mer az én nadrágzsebemben tur-
kálni?

– Ne haragudjon, kérem, félreértés tör-
tént. Nekem is van otthon egy ilyen nadrá-
gom.

Iskolában

A tanítónő kérdezi Pistikétől:
– Mondd, kisfiam, hány vége van egy 

botnak?
– Kettő.
– Igen. És ha kettétöröm?
– Akkor öt.
– Hogyhogy öt? Talán négy, nem?
– Nem, tanár néni, mert ha eltöri, akkor a 

botnak is vége van.

Banán

– Tudod, miért görbe a banán?
– Nem.
– Akkor kérdezd meg egy másik majom-

tól!

– Remélem, elégedett az alapozással, Kovács úr? – Szervusz, kicsi, nem találkoztunk mi már a sintértelepen?
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A liftajtó előtt állva egy ideig nyomo-
gattam a hívógombot, de aztán 
ráuntam, és gyalog indultam le a 

hetedikről. A lépcsőfordulóban megálltam 
egy pillanatra, és kinéztem a panelépület 
folyosójának koszos ablakán. Alig lehe-
tett kilátni, de azért lenn kivehető volt a 
szemközti áruház homályos körvonala, és 
a forgalmas úttestet átívelő felüljáró sötét 
sávja. Elképzeltem, hogy valamiképpen 
itt ragadok, itt élem le az életem, ebben 
a külvárosi kopott panelépületben, innen 
járok mindennap munkába, reggelente 
elvegyülök az aluljáróban hömpölygő tö-
megben, aztán bepréselődöm az első met-
rószerelvénybe, a szájszagú, olcsó parfüm-
től bűzlő emberek közé, és aztán délután 
ötkor-hatkor ugyanígy vissza, csak immár 
az izzadságszagú szerelvényben...

Minden félemeletnél egy pillantást 
vetettem az áruház épületére, s ahogyan 
lefelé haladva egyre kevésbé felülről, és 
egyre inkább szemközt pillanthattam rá, 
lassan elhessegettem a nem kívánt jövő 
gondolatát, és mindinkább Didi járt a 
fejemben. Munka után néhányszor talál-
koztunk egy kis cukrászdában – az ő óha-
ja volt, azt mondta, unja már a kocsmákat. 
Többnyire elsőként érkeztem, rendeltem 
egy kávét, és lapozgattam az újságokat. 
Az asztal márványlapja mindig jólesően 
hűvös volt, ezt valahogyan szerettem, s 
a cukrászda felé tartva már vártam, hogy 
megérinthessem a hideg felületet. Több-
nyire fél órán belül megérkezett Didi 
is. Öltözéke egy idő óta korántsem volt 
olyan bohókás. Hosszú kabátban járt, és 
szemüveget csináltatott, állítólag jól illett 
az egyéniségéhez, de én sejtettem, hogy 
valami más van emögött. Főként Picas-
sóval való felemás kapcsolatát elemezte, 
mindig kikérte a véleményemet, de én 
nemigen tudtam mit mondani. Fejébe 
vette ugyanis, hogy férjhez megy, s hiába 
magyaráztam neki, hogy Picassóval szem-
ben ez a legrosszabb stratégia. A Marxi-

Egy új könyvbe olvashattok bele 
mai rovatunk révén.  A zentai zEtna 
kiadónál nemrégiben  látott napvilá-
got Nagy Abonyi Árpád Budapest, 
retour című regénye. Térségünk kö-
zelmúltjának eseményeit, a kilencve-
nes évek háborús, s a katonai behívók 
elől külföldre menekülők kálváriás 
időszakát jeleníti meg. Valójában 
nemzedéktörténet: arról szól, hogy 
a balkáni háborúk következtében 
hogyan lett hontalanná és kallódott 
el egy egész nemzedék. Regényében 
a Budapesten csellengők egy cso-
portjának céltalan, kesernyés min-
dennapjait mutatja be: Kornél, Didi, 
Picasso, Onazisz, Mosoly görcsösen 
igyekeznek a felszínen maradni. Ez 
nem mindig és nem mindannyiójuk-
nak sikerül. 

A részlet, amelyet kiemeltem szá-
motokra: egy kis budapesti bünügyi 
filmjelenet. Elárulom: ez esetben jól 
végződik. De nem mindig jönnek 
rendbe a dolgok. 

Vegyétek meg a könyvet, olvassá-
tok el! 

Bence Erika

Kedves Olvasó 
Tanulók!

mot illetően pedig kijelentette, hogy oda 
többé nem teszi be a lábát. 

Az utóbbi időben, igaz, én sem igen jár-
tam a törzshelyünkre, talán nem is volt mi-
ért; nappal dolgoztam, az estéimet pedig 
többnyire olvasással töltöttem, vagy pedig 
moziba mentem. Big Boy nappal a várost 
fényképezte, éjjel pedig a kocsmákat jár-
ta; valahogyan fel kellett dolgoznia az új 
helyzetét. Időnként felhívott, és közölte, 
hogyan telt az előző napja. Dolgozni nem 
akart, pénze viszont mindig volt, nem tud-
ni, honnan. Mosoly közben egyre rosszabb 
lelkiállapotba került. Mivel a Svédország-
ból való kitoloncolásakor az újrakezdéshez 
kapott ezer dollár már rég elfogyott, előbb 
dzsigolóként akarta hasznosítani magát, 
de egy alkalommal téves címre ment, és 
majdnem agyonverték. Valamiből élnie 
kellett, így hát végül egy építkezési vál-
lalkozónál szerzett illegális munkát, s kora 
reggeltől késő estig Erdélyből érkezett 
melósokkal együtt végezte a legnehezebb 
feladatokat. 

Amint kinyitottam az épület folyosójá-
nak földszinti ajtaját, és újra megéreztem 

Nagy Abonyi Árpád 

Budapest, retour
(Részlet)

a késő ősz óborillatú melegét, ismét Didire 
gondoltam, és erőt vett rajtam az aggoda-
lom. A 22-es számú toronyház, amelyben 
laktam, tulajdonképpen a lakótelep egyik 
épülete volt. Az épületegyüttes szürkesé-
gét a közvetlen közelben egy kicsiny park 
volt hivatott feloldani. Ahogyan megbe-
széltük, a park egyik padján vártam Didit, 
mindenfélére gondolva. A park csaknem 
üres volt, a nap éppen alábukott, percről 
percre változott az ég.

Aztán egyszer csak észrevettem apró 
lépteit, majd a hosszú, fekete kabátszár-
nyak lebbenéseit, amelyek egy óriás varjú 
szárnycsapkodásaira emlékeztettek. A vál-
lán sötétzöld, divatos táska lógott.

Ezúttal nem viselt szemüveget. Amikor 
közelebb ért, és megláttam az arcát, rájöt-
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tem, most valóban nem állna jól neki sem-
milyen szemüveg. 

Megöleltem, és igyekeztem kiolvasni 
valamit a kisírt szempárból.

– Elrabolták Picassót! – nyögte sírós 
hangon.

– Micsoda?! Miféle hülyeség ez?! – kér-
deztem meghökkenve.

Az első pillanatban arra gondoltam, ez 
biztos Picasso újabb trükkje, de csakhamar 
kiderült, hogy dél körül valaki felhívta Di-
dit a munkahelyén, és rossz magyarság-
gal közölte vele, hogy golyót repítenek 
Picasso fejébe, amennyiben nem igazolja 
magát. Bérgyilkosok voltak ugyanis, és 
megbízatást kaptak, hogy nyírjanak ki egy 
bizonyos személyt, de úgy látszik, az ille-
tőt összetévesztették Picassóval, és most 
tisztázni akarták a helyzetet. Picassónak 
persze fogalma sem volt arról, hol, melyik 
lakásban van az útlevele, az igazolványa. 
Végül sikerült kieszközölnie, hogy felhív-
hassa Didit, kerítse elő az iratokat. 

– És előkerítetted? – kérdeztem.
– Elő.
– Picassóval is beszéltél?
– Igen, de csak röviden. Egy pillanatra 

kezébe adták a kagylót. Azt mondta, nagy 
szarban van, de még nagyobban lesz, ha 
nem kerülnek elő az iratok. 

– És hol vannak most a papírok?

– Picasso lakásán. Azt mondták, dél-
után ötig legyenek ott, különben végez-
nek vele. 

– Eszerint elmennek a lakására.
– Igen, eszerint el. 
Ránéztem az órámra. Öt óra múlt négy 

perccel.
– Nyilván már ott vannak – mondtam. 

– Lehet, hogy ott kellene lennünk nekünk 
is.

– Megőrültél?! Kinyírnának mindenkit. 
Megmondták, hogy üres legyen a lakás, 
az ajtó pedig legyen nyitva. 

– Jó, akkor nincs gond, rendben lesz 
minden. Rájönnek, hogy valóban téved-
tek, és szépen elengedik Picassót. 

– Jó lenne, de nem vagyok olyan biz-
tos benne – mondta Didi szomorú arccal. 

– Miért? – kérdeztem.
– Nem tudom, megérzés. 
– Megérzés! Ez nem megérzés dolga. 
– Te csak tudod! Te, akinek nincsenek is 

érzései! – fakadt ki. 
Ez mellbe vágott. Nem hittem, hogy 

nincsenek érzéseim. Lehet, hogy csak 
nem mutatom ki megfelelőképpen, gon-
doltam. Tudtam, hogy nagyon ideges Pi-
casso miatt.

Ott ültünk egymás mellett a padon, 
s hirtelen úgy éreztem, lassan minden 
távolodik tőlem: Didi, Picasso, Helga és 
az egész társaság, az egész város, sőt 
még az az istenverte ország is, ahon-
nan érkeztem. De aztán erőt vettem 
magamon, nem az érzékenykedés ide-
je volt.

– Megváltoztál – jelentette ki Didi.
– Lehet, de ez most nem érdekes.
– Persze, nem érdekes.
Hallgattunk. Lehet, hogy tényleg meg-

változtam, gondoltam, de mit számít 
ez, mindannyian megváltozunk előbb-
utóbb, vagy már meg is változtunk. So-
hasem törtem a fejem azon, ki mennyire 
változott meg. 

Lassan kinyújtottam a karom, megpró-
báltam átölelni, de eltolta a kezem.

– Szerinted minden rendben lesz? 
– kérdezte egy idő után. Láttam, hogy le-
fel jár az egyik lába.

– Persze, azt hiszem igen. Rendben kell 
hogy legyen.

– Jó lenne – sóhajtotta.
Ekkor eszembe jutott valami.

– Mi lenne, ha szólnánk Onazisznak? 
Ő mindenféle alakokat ismer, minden-
féle zavaros ügyben benne van. Nyilván 
maffiakapcsolatai is vannak. Lehet, hogy 
tudna segíteni, vagy legalább is valamit 
mondani. Lehet, hogy ismeri is ezeket a 
pofákat...

– Lehet, de hagyjuk ki ebből Onaziszt 
– mondta.

Gyorsan megbántam, hogy előhoza-
kodtam Onazisszal. Nem így kellett volna. 
Aztán eszembe jutott, hogy a közelben 
van egy telefonfülke, s támadt egy ötle-
tem.

– Várj meg, mindjárt jövök – mondtam 
–, csak elugrom telefonálni. A park vé-
gében van egy fülke. 

Felálltam, és elindultam a lassan szét-
terülő szürkületben a parkon át a panel-
sor felé.

– Onaziszt hívod? – hallottam a hátam 
mögött Didi hangját. 

Megálltam egy pillanatra, és hátranéz-
tem.

– Onaziszt? Dehogy! Csak fel kell hív-
nom valakit...

Újra elindultam. A panelépületek né-
melyikében már fény gyúlt. Talán néhány 
lépést tehettem, amikor észrevettem, 
hogy egy jókora, teli, sötét műanyagzsák 
zuhan le a magasból, és nagy puffanással 
az egyik épület előtti járdán landol. Még 
jó, hogy nem talált el valakit, gondoltam. 
Már korábban is előfordult, hogy üres 
dobozokat, félig telt zacskókat dobtak ki 
az ablakon, vagy egyszerűen az erkélyről, 
de azért most egy kicsit eltúlozták, gon-
doltam. Úgy látszik, mások is így gon-
dolhatták, mert láttam, hogy a járókelők 
közül néhányan odamentek megnézni, 
mit is dobhattak le. Amint azonban az 
épület felé közeledtem, a műanyagzsák 
egyre inkább formát kapott, egy hason 
fekvő ember formáját. Néhányan máris 
ott guggoltak mellette, tanakodva né-
zegették, tapogatták. Amikor odaértem, 
láttam, hogy egy harminc év körüli fia-
talemberről van szó. Hason feküdt, kissé 
kicsavarodva, félrefordított arccal, a feje 
és a válla a betonon, testének többi része 
pedig a járda melletti füves talajon. Barna 
bőrkabátot és farmert viselt. A feje felől, a 
járdán, egy sötét, vékony vércsík indult el 
lassan. Mozdulatlanul feküdt. 
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A Windows 7 összesen 6 verziója közül Ma-
gyarországon (ami minket a nyelvi verzió 

miatt érdekel) kereskedelmi forgalomban csak 
3 lesz megvásárolható: a Home Premium, a 
Professional és az Ultimate. Nézzük a fő kü-
lönbségeket a kiadások között!

Nagy valószínűséggel olvasóink között is 
vannak már olyanok, akik letöltötték a Win-
dows 7 RC (Release Candidate) változatát, 
és most ismerkednek a Microsoft vadonatúj 
operációs rendszerével. Érdemes tisztában 
lennünk azzal, hogy esetében egy Ultimate 
kiadásról van szó, vagyis mindent tud, amin a 
fejlesztők az elmúlt években dolgoztak. Persze 
lehet, hogy már most is tudatában vagyunk: 
egy-egy funkcióra igazából nincs szükségünk, 
mert nem használjuk. Így összegyűjtöttük a 
Windows 7 végleges kiadásait, megvizsgálva, 
hogy melyik kiadás mit is tud. Szemezgess be-
lőlük!

Érdemes előre leszögezni, hogy habár a 
Windows 7-ből összesen 6 kiadás készül, Ma-
gyarországon csak 3 verzió lesz megvásárol-
ható az átlag felhasználók számára: a Home 
Premium, a Professional és az Ultimate. Míg a 
Windows 7 Starter Edition kiadással csak elő-
retelepített Netbook gépeken találkozhatunk. 
Az Enterprise pedig csak nagyvállalati licenc 
megállapodás keretében lesz elérhető. S vége-
zetül a Windows 7 Home Basic magyarul  sem-
milyen formában nem jelenik majd meg.

Home Premium: 
otthoni felhasználóknak

Kezdjük az elején a Windows 7 Home Pre-
mium változattal, amelyet a redmondi szoft-
vercég leginkább az otthoni felhasználóknak 
szán. A Premium tartalmazza a Windows 7 új 
tálcáját, az ugrólistát, a Windows Aerót, része a 
rendszer-visszaállítás, ami mellett megtalálha-
tóak már benne olyan szolgáltatások is, mint a 
Windows Touch, a Home Group, a Media Cen-
ter, a Windows Media Player, az Action Center 
és a Mobility Center.

Professional: vállalkozásoknak

Az üzleti és a haladó felhasználók igényeit 
a Microsoft a Windows 7 Professional kiadással 
igyekszik kielégíteni, amely gyakorlatilag a Vis-
ta Business verziójának felel meg. Az elsősor-
ban kis- és közepes vállalkozásoknak készült 
variánst már tartalmazza a Home Premium 
elemeit, ezen túl felkészítették többek között 
távoli asztalhoz való csatlakozásra, helyérzé-
keny nyomtatásra, továbbfejlesztett rendszer-
visszaállításra és prezentációs módra is.

Ultimate és Enterprise: 
mindentudók

A több száz gépparkos nagyvállalatoknak 
szánt Windows 7 Enterprise értelemszerűen 
az átlag felhasználó számára nem lesz elérhe-
tő. A Microsoft ugyanis csak többéves licenc-

megállapodás alapján értékesíti e termékét. 
Tartalmazza már a Professional verzióban 
megismert szolgáltatásokon túl a BitLocker 
meghajtó titkosítást, a Direct Access, az App-
Locker, a Branc Cache funkciót, valamint lehe-
tővé teszi a nyelvcsomagok utólagos telepíté-
sét, és a VHD-ről való bootolást is.

Nagyjából megegyezik vele a végfelhasz-
nálók számára is elérhető Windows 7 Ultimate, 
amely a hagyományoknak megfelelően min-
den elérhető szolgáltatást és funkciót tartal-
maz majd. Igaz, magasabb árért cserébe. 

Starter Edition: 
netbook-tulajdonosoknak

Végül a Windows 7 Starter Edition kiadás-
nak csak OEM-es változata lesz, vagyis kizá-
rólag új, 32 bites netbook gép vásárlásával 
együtt lesz beszerezhető. Gépigénye messze 
elmarad majd a többi változathoz képest. A 
Starter Editionban megtalálható lesz többek 
között a Windows 7 új tálcája, az ugrólista, a 
Windows Media Player, az Action Center, a 
rendszer-visszaállítás és néhány alapjáték is. 
Ellenben a Windows Aero, a HomeGroup és a 
szinkronizáló központ mind kimarad belőle, 
ráadásul csak maximum három alkalmazás 
futtatását teszi egy időben lehetővé.

Díjmentesen letölthető a Windows 7 ope-
rációs rendszer úgynevezett Release Can-

didate (RC) verziója, amelyet egészen 2010 
júniusáig lehet használni.

A Yahoo internetes portál úgy tudja, hogy 
a Microsoft operációs rendszerének végleges 
verziója ősztől lesz kapható, legalábbis erre 
lehet következtetni az Acer hivatalos közlemé-
nyéből, amely szerint az októberben boltokba 
kerülő laptopjai már Windows 7-tel fognak mű-
ködni. A Vista esetében sokkal rövidebb volt az 
ingyenes időszak: mindössze nyolc hónap állt 
a felhasználók rendelkezésére, hogy kipróbál-
ják az új rendszer sajátosságait. Bár hivatalosan 
május ötödikétől érhető el a Windows 7 RC vál-
tozat, több internetes portálon már előzőleg 
feltűntek az MSDN és TechNet előfizetők szá-
mára korábban kiadott verziók.

Maga a Release Candidate a szoftvereknek 
egy olyan különleges kiadása, amelyik ugyan 
még nem végleges, de várhatóan az lesz. Ami-
kor egy szoftver fejlesztése a végéhez közele-
dik, közzétesznek bizonyos tesztváltozatokat, 

amelyeket béta-verzióknak is szokás nevezni. 
Az ezeken végzett tesztelések révén a fejlesz-
tők különböző hibákat tárhatnak fel, ame-
lyeket kijavítanak, majd kiadnak egy újabb 
béta-változatot – vagy ha úgy ítélik meg, hogy 
nagy valószínűséggel minden fontosabb hibát 
kiküszöböltek, akkor nyilvánosságra hozzák a 
Release Candidate jelzésű verziót.

Az RC tehát továbbra is tesztváltozat, de a 
fejlesztők arra számítanak, hogy csak kisebb 
hibák fordulhatnak elő benne.

Aki letölti a tesztverziót, ne cserélje le meg-
lévő rendszerét. A Windows XP – bizonyos fel-
tételek mellett – egy külön ablakban fut az új 
Win7-en belül. A folyamatosan javított verzió 
2010 júniusa után már csak korlátozottan fog 

működni (kétóránként leállítja majd a számí-
tógépet), így kényszerítve használóit a teljes 
verzió megvásárlására és telepítésére – vagy a 
számítógép teljes újratelepítésére és a régi, jól 
bevált XP visszatelepítésére :-)))

Végleges Windows 7 kiadások

Egy évig ingyenes a Windows 7
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KOS

Meggondolatlanul továbbadtál egy olyan 
információt, amelynek valóságtartalmáról nem 
győződtél meg személyesen. Egyszerűen úgy 
is fogalmazhatnék, hogy pletykálkodtál. Ami 
egyáltalán nem szokásod, ebből pedig most 
némi kellemetlenséged származhat. Tisztázz 
mindent, amilyen gyorsan csak lehet. 

BIKA

Találkozhatsz szíved választottjával, és min-
denképpen társaságban töltheted az idődet. 
Értékrended szinte felborulhat, úgy robban be 
a szerelem az életedbe. Az önzőség hajt tet-
teidet illetően, de gondolj másokra is. Fékezd 
indulataidat, mert a pároddal is vitába keve-
redhetsz a reakciód miatt.

IKREK 

Hozd ki magadból a maximumot. Hord a 
legcsinosabb ruhádat, és reggel, indulás előtt 
szánj több időt az előkészületekre. Az ered-
mény nem marad el, erre mérget vehetsz. Kö-
vesd a megérzéseidet és hallgass a szívedre. 
Ne adj a rosszalló megjegyzésekre és előíté-
letekre. Este, ha teheted, pihend ki az elmúlt 
időszak fáradalmait. Próbáld lazábban venni a 
dolgokat. 

RÁK

Sok minden átalakulhat ezen a héten. Jó, 
ha nem idegenkedsz az új helyzetektől. Jó hí-
reket kaphatsz, ami felvillanyoz a nap további 
részében. Tennivalóidat jó kedvvel teljesíted. 
Vigyázz, mert beszéd közben túlságosan elra-
gadtathatod magad, és szinte már arrogáns-
nak tűnhet a modorod. A szüleiddel könnyen 
heves vitába kerülhetsz!

OROSZLÁN

Ne rohanj, fogd kicsit lazábbra a dolgot! Ké-
sőbb hiába bánkódsz impulzív viselkedéseden. 
Korábbi segítőkész, önfeláldozó tettedet most 
meghálálhatják. Tisztában vannak azzal, hogy 
nem vársz viszonzást, így ne szabadkozz.

SZŰZ

Ez a hét a szerelemé, ez a szép érzés domi-
nál. Ne félj kimutatni az érzelmeidet, bízz meg 
benne. Még rutinfeladataidat is nehézkesen 
hajtod végre, amit a suliban szóvá is tesznek. 
A csillagállások jótékonyan hatnak a terveid 
megvalósítására. Ha el akarsz érni valamit, raj-
ta, már csak tenni kell érte.

MÉRLEG

Pihenj, add ki az elmúlt héten termelt fá-
radt gőzt! Kissé mintha túlhajszoltad volna 
magad. Regenerálódj, hiszen legyengülve 
könnyebben kapod el a betegségeket. Ne 
légy goromba, próbáld palástolni érzéseidet. 
Próbáld elfogadni a kritikát, hiszen nem a 
személyed ellen szól. A kritikákból sokat ta-
nulhatunk, egyéni fejlődésünket inspirálják. 

SKORPIÓ

Elszomorít a felhalmozódott feladat, ami 
a válladat nyomja. Önsajnálat helyett vesd 
bele magad a munkába. Lépésről lépésre 
haladj, ne akarj mindent egyszerre megcsi-
nálni. Nevetséges szituációba kerülhetsz, 
ha csak a szívedre hallgatsz. Az illető, akinek 
kiemelt figyelmet szentelsz, akaratlanul is 
kényelmetlen helyzetbe hozhat. 

NYILAS

Veszíthetsz a népszerűségedből, ha túl 
nagy lendülettel törsz előre. Figyelj azokra 
is, akik esetleg kissé szenvednek erőszakos 
módszereidtől. Mutasd meg nekik gyengéd 
énedet is. Ha szívességet kérnek tőled, ne té-
továzz, mások is segítenének a helyedben. 

BAK 
Tudásszomjadat ezen a héten nem lehet 

egykönnyen eloltani, de ez csak a javadra 
válhat. A most meghozott döntéseid nagy 
horderejűek lehetnek, akár teljes mértékben 
befolyásolhatják a jövődet. Épp ezért gondolj 
át minden apróságot, és csak utána mondd ki 
a végszót. Ne vegyél részt veszélyes kikapcso-
lódásokban, bármilyen csábító is. 

VÍZÖNTŐ
Kellemes hét elé nézel. Fontos vagy a 

barátaidnak, ezt most a tudomásodra is hoz-
zák, ami igazán boldoggá tesz. A magánéle-
tedbe meglepő fordulatok köszöntenek be. 
Szinte sodródsz az árral. Ha a hét végén na-
gyobb utazást tervezel, legjobb, ha azonnal 
rendezed a vele kapcsolatos alapvető dol-
gokat. Ne halogasd, néhány nap múlva késő 
lesz a bánkódás.

HALAK 

Eredeti ötletek juthatnak az eszedbe. 
Vesd őket papírra, mert lehet, hogy nem 
vagy elég bátor, hogy ezeket másokkal is kö-
zöld. Ám később mindenképpen beszélned 
kell róluk, erre készülj fel. Egy kívánságod 
is teljesül. Az emberek kedveskedni fognak 
neked. Ne keress a gesztusok mögött hátsó 
szándékot, inkább örülj, hogy szeretnek, és 
elismerésnek örvendesz. 
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Talán helyesebb lenne így feltenni a kérdést: ki és miért fitogtat 
valamit? És nem is egyszer, de unos-untalan... Lehet, hogy kissé 

meglepő, viszont tény: aki az erejével kérkedik, a legtöbb esetben 
gyengeségét szeretné véka alá rejteni. Aki mindig mindent jobban 
tud, talán önmagának sem meri bevallani, mennyire hézagosak az is-
meretei. Tapasztalatból tudjuk, hogy a Herkules-erejű emberek a világ 
legszelídebb, legbékésebb teremtései, szinte irtóznak az erőszaktól. 
Legnehezebb szóra bírni a nagy tudású embereket, ők szokták „tud-
ni, hogy semmit sem tudnak”. És ha már Szókratesznél tartunk: ő még 
csak leírni sem tartotta fontosnak gondolatait, tanítványai mentették 
meg az utókor számára nagy ívű eszmerendszerét. Bezzeg hetyke, 
bezzeg fönn hordja az orrát, aki holmi olcsó bulvárlapból kimazsolá-
zott valami „észbontó információt”.

Akik a szerénységet összetévesztik a szegénységgel, akik csak a ri-
kító, csiricsáré, állítólagos divatos holmit tartják szépnek, akiknek sej-
telmük sincs róla, hogy bizony „bölcsebbek maradnának, ha legalább 
néha hallgatnának”. Persze, butaságot még a legnagyobb óvatosság 
ellenére is bőven mond az ember élete során, ám sokkal jobban teszi, 
ha ezt legalább nem fitogtatja.

Függetlenül attól, hogy teljesítményorientált világban élünk, min-
den rekord apró lépésekből áll össze, jelentéktelennek tűnő megfigye-
lések hosszú sora húzódik a nagy fölfedezések mögött. Viszont az idő 
kérlelhetetlen. Lehet sokat edzeni, még többet edzeni – egyik napról 
a másikra nem leszel Európa-bajnok. Bújhatod a könyveket, tanulhatsz 
éjt nappallá téve, ki kell várnod, amíg a tudásanyag összeérik benned, 
és előbukkannak az addig rejtett összefüggések. Erőfitogtatásra, kér-
kedésre tehát aligha futja az időből. És ha futná...! Jobb azt haszno-
sabb dolgokra fordítani. Egyébként már ükapáink is tudták, hogy a 
„bolond azzal dicsekszik, amije nincs, az okos azt is letagadja, amije 
van” – ennyit ráadásnak.

(T–z)

Természetesen attól, hogy milyen nagy az agyunk – mon-
daná valamelyikőtök. Pedig ez nem így van, hiszen, ha 

csupán a nagyság döntené el a teljesítőképességet, akkor a 
toronyórának pontosabban kellene járnia, mint a karórának. 
A pontosság azonban nem a nagyságtól, hanem a szerkezet 
finomságától függ. Így van valahogy ez az emberekkel is: nem 
feltétlenül az a legokosabb, aki a legnagyobb kalapot viseli! 
Néhány híres nagy embernek az agyát halála után megmér-
ték. Kiderült, hogy némelyiküknek az átlagnál kisebb volt. A 
legnehezebb aggyal viszont – az eddigi adatok szerint – ép-
pen egy idióta rendelkezett. Tehát „az ész” nem a nagyságtól, 
hanem az idegsejtek számától függ.

Más adatok érdekes módon azt látszanak bizonyítani, hogy 
késő öregkorukig azok őrzik meg értelmük frissességét, akik 
egész életükben „dolgoztatták” az agyukat. A magas életkor, 
úgy látszik, hogy nem a lustáknak, hanem azoknak kedvez, 
akik szeretik „tornáztatni” az agyukat. Jó lesz ezt idejében meg-
gondolni!

Gyermekkoromban rajongtam a vagdalt húsból készült ételekért. 
Így aztán, ha anya megkérdezte, mi legyen az ebéd vagy a vacso-

ra, gondolkodás nélkül rávágtam, hogy fasírt. Anyám eleinte nevetett, 
később bosszankodott, de mivel átkozottul rossz étvágyú gyerek 
voltam, akibe minden falatot úgy kellett belerimánkodni, végül csak 
sütött fasírtot hetente akár többször is. Sőt, hogy ne legyen túl unal-
mas a dolog, váltogatta a vagdalt húsos ételeket. Volt pogácsafasírt 
és hosszú, egybesütött, kemény tojással töltve. Aztán adventi koszorú 
alakú, azaz kerek tepsi szélén sült, amelybe vagdalt petrezselyem is 
került, hogy ha már koszorú, legyen benne valami zöld.

Többnyire tízóraira is fasírtot vittem a suliba, ami akkoriban nem 
volt divat, így az osztálytársaim gyorsan felfigyeltek rá, és kértek kós-
tolót. Anyám mindjobban belejött a fasírt nagyüzemi gyártásába. 
Csinált vagdalt sztéket, azaz zsemle nélküli fasírtot, citromosan, cipó 
alakban. Aztán megtöltött vagdalt hússal egy darab sertéskarajt. 
Az volt csak az izgalmas csemege. Kívül húskeménységű sült, belül 
puha fasírt. Máskor meg kis gömböcskéket és picinyke kolbászkákat 
formált vagdalt húsból, s mikor kisült a sok picurka, mindegyikbe 
fogvájót szúrt, annál fogva lehetett enni. Volt eset, hogy májat darált 
le, és rúd alakban ropogósra sütötte. Csinált továbbá fasírtot gom-
bából vagy zöldségből, még bundás fasírttal is meglepett, amely 
kenyértésztában sült. Eltűnődhetünk azon, miért nevezik vagdalt 

húsnak a fasírtot, ha a hozzá való húst nem is vagdalják, hanem da-
rálják? Mert nem mindig volt daráló, és amíg nem találták fel, bizony 
vagdalni kellett a húst annak, aki fasírozottat akart csinálni. A meg-
felelő bárddal finoman felaprított hús egyébként kisütve nem egé-
szen olyan ízű, mint a darált. Van, aki épp ezért akkor is a vagdaltra 
szavazott, amikor már minden konyhában volt húsdaráló. Nézzük 
meg, hogyan vélekedik az Ínyencmester (Magyar Elek) szakács-
könyve. Idézünk belőle: „A vagdalt húst mindjobban kiszorítja régi 
helyéből a darált hús, ami pedig öreg hiba. Mindenesetre könnyebb 
a húst belegyömöszölni a gépbe, s egy-két forgatással simára darál-
ni, mint késsel vagy a már kiveszőben levő kétnyelű, félhold alakú 
bárddal fáradságosan apróra vagdalni. Ez bizony igaz, de az is, hogy 
a darálás vagy őrlés sokat elvesz az ízéből, amit aztán hiába akar a 
kényelmeskedő vagy siető szakács a fűszerekkel pótolni.”

S. J.

Vagdalt finomságok

Ki mit fitogtat?Mitől függ, hogy milyen 
okosak vagyunk?
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A kerékpár minden esetben hasznos 
tartozéka életünknek, és aki fejé-
ben legelőször megszületett ennek 

a közlekedési eszköznek az ötlete, csak 
dicséretet érdemel. Ahogy Lord Charles 
Berseford mondta róla a 19. század végén: 
„akárki találta fel, megérdemli az emberiség 
köszönetét.”

Tény, hogy az emberiséget régóta fog-
lalkoztatta olyan jármű megalkotása, amely 
segíti az előrehaladást, gyorsítja a menetet. 
A két tengelyen forgó négy és az egy ten-
gelyre szerelt két, egymással párhuzamosan 
haladó kerékkel ellátott járművet már az 
ókori Keleten ismerték. Leonardo da Vinci 
kéziratai között ugyancsak szerepel egy 
vázlat, amely a mai kerékpárokra emlékez-
tető pedálos és láncmeghajtású gépezetet 
ábrázol. Az egymás mögött egy vonalban 

futó két kerék eszméje egy Sieur de Sivrac 
nevű francia úr fejében született meg 1690 
körül. Egyszerűen kerekeket szerelt a kezé-
be került rúd végére, majd ráült és futkároz-
ni kezdett vele. A kormány nélküli járgányt 
kanyarodáskor egyszerűen felemelte és a 
kívánt irányba fordította, aztán továbbha-
ladt vele. Találmányát célérifére-nek, azaz 
gyorsjárónak nevezte el. A párizsi fiatalok 
közül nagyon soknak megtetszett ez az 
elmés jármű, ám ők inkább szórakozásra, 
mulatozásra, a békés járókelők riogatására 
használták. Elképzelhető, mekkora riadal-
mat váltott ki, ám amikor a királynak, XIV. La-
josnak is bemutatták, és az udvarban bőven 
akadtak, akik kipróbálták és megkedvelték, 
a párizsiak kezdték elfogadni ezt a furcsa 
szerkezetet. Sőt, a később készülteket már 
kipingálták, faragásokkal díszítették.

Franciaországból aztán Németországba 
is átszivárgott az új jármű híre. Karl von Dra-
is tovább tökéletesített a szerkezeten, villá-
ba fogta az első kereket és a járgányt már 
kormányozni is lehetett. A feljavított jármű 
neve laufrad, azaz futókerék lett, és hol az 
egyik, hol a másik lábbal lökték előre. A ke-
rekezőnek valamelyik lábát mindig a földön 
kellett tartani, és fék híján a sebességet úgy 
mérsékelte, hogy talpát a kerék felületére 
vagy a talajhoz nyomta. Ez a futókerék már 
sokban hasonlított a mai kerékpárokhoz.

Nem sokkal ezután Angliában pedál-
hajtással tökéletesítették a kerékpárt. A 19. 
század végén pedig már egész Nyugat-Eu-
rópában kedvelt sporttá lett a kerékpározás, 
sőt, már versenyeket is rendeztek. Az ekkor 
már bicycle-nek nevezett alkalmatosság 
egyetlen hibája volt, hogy az egyenetlen 
utakon és macskaköves utcákon rettene-
tesen rázott. A kerekeken ekkor ugyanis 
még nem volt gumi. Egy skót állatorvos, 
Boyd Dunlop is vásárolt ilyen szerkentyűt 
a fiának, ám igen elégedetlen volt vele, 
mivel a fémből készült kerekek rendkívüli 
zajt csaptak, tönkretették a kert pázsitját. 
Elkezdett gondolkodni, és legelőször egy 
kerti locsolócsővel próbálta beburkolni a 
kereket, de ez nem vezetett tartós sikerhez. 
Rájött azonban, hogy víz helyett levegővel 
töltött tömlőt kell készíteni, így is tett, sőt a 
gumiabroncsot még szövetborítással fedte 
be. Most már nyugodtan lehetett kerekezni. 
Dunlop pedig beadta szabadalmi kérelmét, 
és rövidesen gyártani kezdte a gumiabron-
csokat.

A kerékpározás rendkívül egészséges 
sport, mindenkinek ajánljuk! Nagyszerűen 
lehet kerekezni a patakok, folyók mentén, 
az egyre több helyen kiépített kerékpár-
utakon. Ha hosszabb túrára indulunk, azt 
rendszerint csoportban tesszük, és ilyenkor 
vezető áll a csoport élén.

Aligha kell benneteket különösebben 
rábeszélni a kerekezésre, népszerű körötök-
ben ez a sport, ez a szórakozás, ez a közleke-
dési eszköz, amely ráadásul még környezet-
kímélő is, hiszen nem szennyezi a levegőt, 
és nem okoz zajártalmat.

Köszönjük a feltalálónak!
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Romokban heversz, 
ha valaki nem tartja be 

a neked tett ígéretét. 
Avagy inkább optimistán 
úgy teszel, mintha észre 

sem vennéd a másik 
hibáját?

1.  Tegyük fel, hogy a legjobb barátod/barátnőd nem jön el  
a születésnapodra. Hogyan fogadod ezt?
a) Megpróbálok nagyon szuper bulit szervezni. (0)
b) Még egyszer felhívom, hátha történt valami. (2)
c) Jellemző rá, pont az ilyenek miatt szoktunk veszekedni. (4)

2. Terjed az influenza, mindenki köhög és szipákol. Te elkapod a náthát?
a) Nagy ügy, van rosszabb is a megfázásnál… (0) 
b) Naná, engem imádnak a vírusok! (4) 
c) Nem hiszem, be vagyok oltva influenza ellen. (2)

3.  A legjobb barátod/barátnőd három hónapja ígéri, hogy visszaadja  
a kedvenc filmed. 
a) Gondoltam, hogy így lesz. (4) 
b) Én is szoktam csinálni ilyesmit… (0) 
c) Nem akarja bevallani, de tudom, hogy elveszítette. (2)

4. Meglátogatod a beteg barátnődet a kórházban. Mit mondasz neki?
a) Látszik, hogy megviselt a dolog! (4)
b) Fel a fejjel, lesz ez még jobb is! (0)
c) Mond el, hogy történt! (2)

5.  Az egyik bulin a barátnőd szimpátiája bókolni kezd neked. Hogyan 
reagálsz? 
a) Élvezem a hízelgő szavakat. (2)
b) Nem gondolja komolyan, úgyhogy faképnél hagyom. (4)
c) Kissé kínosan érzem magam. (0)

6. A barátnődet zaklatják, és hozzád fordul. Hogyan vigasztalod meg?
a) Felajánlom: máskor is forduljon hozzám. (4)
b) Elhárítom. (0)
c) Megkérem, mesélje el pontosan, min megy keresztül. (2)

7. Melyik vélekedést osztod leginkább?
a) Az ember mindenekelőtt cselekedjen! (0)
b) Az ember gondolkodjon, mielőtt dönt! (2)
c) Az ember megbízhatatlan lény. (4)

0–13 pont:
AZ ERŐS AKARATÚ
Remekül leplezed a csalódásod! Bármi 
történjen is, tele vagy tetterővel, opti-
mizmussal, rendíthetetlen hittel és bi-
zakodással. Mindig úgy döntesz: irány 
a szebb jövő! A barátaid sokra tartják 
lelkierődet. Ám vigyázz, nehogy kímé-
letlenné válj, figyelj arra, amit mások 
mondanak!
Jó, ha nem fognak ki rajtad a csalódá-
sok, gondolj azokra is, akiknek szüksé-
gük van rá, hogy néha meghallgasd 
őket.

14–27 pont:
A RACIONÁLIS
Egyszerűen tudomásul veszed a csa-
lódásokat, hideg fejjel mérlegelve, 
hogyan történhetett ilyesmi. Gyűjtöd 
a tényeket és az információkat, hogy 
a balul sikerült randevú vagy szerelmi 
csalódás ne eshessen meg veled újra. 
Vigyázat: az ész nem mindig tud felül-
kerekedni a szívügyeken!
Hallgass olykor az ösztöneidre is! Ha 
nem rejted mindig véka alá a csaló-
dottságod, hamarabb találsz valakit, 
aki megvigasztal.

28–40 pont:
A CSALÓDOTT
Ami elromolhat, az el is romlik! – vallod. 
Új szimpátia jelenik meg az életedben? 
Meg fog csalni. A legjobb barátnőd/ba-
rátod is biztos rosszat mond a hátad 
mögött. Éppen ezért vagy dühös, sér-
tődött és hajlamos a sírásra. Ha nega-
tívan állsz a dolgokhoz, ne csodálkozz, 
hogy bekövetkezik, amitől tartasz! Elég 
az áldozatszerepből, legyél nyitott a 
meglepetésekre! Kicsit több önbiza-
lommal a jó dolgokat is bevonzhatod.

Értékelés

Hogyan éled meg 
a kudarcokat, 
csalódásokat?
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„Kedves Bizalmas!
Én egy 14 éves lány vagyok, és nagyon csalódott. Megcsalt a fiúm. 
Ledöbbentem, amikor megtudtam. Eleinte nagyon fájt, most meg 
rettentő dühös vagyok rá, mert a beszélgetésünk után továbbra is 
találkozik más lányokkal, akik idősebbek is nálam. Tudom, hogy le-
fekszik velük is. Már nincs kedvem, hogy együtt legyünk, mint elein-
te. Néha látni se bírom, aztán meg nagyon hiányzik. Normális ez?

Maja”
Válasz:
Kedves Maja!
Igazán nagyon nehéz helyzetbe kerültél. Nem írsz arról, hogy mióta jár-
tok, és milyen idős a fiú. Nem hiszem, hogy túl régóta. Ő pedig 2-3 évvel 
idősebb nálad. Bizalmas viszonyba kerültél vele, teljes egészében odaad-
tad magad neki, ő pedig átvert. Miért? Mert ő másra vágyik, mint te, és 
azt meg is kapta. Még egy trófeát. Azt, amit veled tett, az nincs rendjén, 
nem mondhatom, hogy normális jelenség, de gyakran meg-
történik. A csalódás fáj, de elmúlik. Ne magad okold, nem 
te vagy a hibás. A fiú csalt meg, és most is azt teszi. Mit 
tehetsz? Sírd ki magad jól, és felejtsd el. A jövőben 
pedig csak olyan fiút ajándékozz meg a szerel-
meddel és a bizalmaddal, akit már jól ismersz, és 
akkor, amikor mind a ketten megértetek, felké-
szültetek erre a pillanatra, érzelmileg, fizikailag, 
valamint a védekezés szempontjából. Addig se 
feledkezz meg a tanulásról, a barátkozásról az 
osztálytársaiddal. Nagyon gyorsan felbukkan 
majd egy helyes új srác, aki megdobogtatja a 
szívedet, és értékeli a szerelmedet.

„Kedves Bizalmas sorok!
Tizennégy éves vagyok, és unom már a mostani 
fiúmat. Azt tervezem, hogy szakítok vele, de nincs 
bátorságom, hogy megtegyem. Mit gondolsz, segíte-
ne, ha közben összejönnék egy másik fiúval? Már meg-
van, hogy kivel. Adj, tanácsot, mit tegyek!?

Baby”
Válasz:
Kedves Baby!
Azt hiszem, már többször is szóltunk arról, hogy nem kell vala-
kivel minden áron együtt lenni, és minden áron, esetleg sport-
ból, járni valakivel, ha az nem tetszik nekünk igazából. Minde-
nesetre mindkettőtök számára egészségesebb dolog lenne, 
ha szétválnának útjaitok. Ezért ne késlekedj! Biztos, hogy már 
a fiú is megtapasztalta és érzi, hogy köztetek nincsenek rend-
ben a dolgok. Mond el a fiúnak, hogy már nem érzed magad 
olyan jó vele, és egy ideig szabad szeretnél lenni. Csak miután 
szakítottatok, akkor kezdj el járni másik fiúval, bárki legyen is 
az. Mindig arra gondolj, hogy te hogyan éreznéd magad a fiú 
helyében szakításkor, és úgy viselkedj vele/velük, azok a mon-
datok hagyják el a szádat is, ami neked sem lenne bántó. Legyél 
őszinte és nyitott, akkor könnyebb lesz a te életed is.

„Kedves Bori Mária!!!
Én egy 13 éves lány vagyok, aki segítségre szorul. Nagyon jó ba-
rátok voltunk egy fiúval, és én beleszerettem. Bolondos, hülyés-
kedős a srác, de mégis tud komoly és figyelmes lenni. Az egyik 
nap be akartam neki vallani, hogy szeretem, de az egyik barát-
nőm ezt nem tudta, és elszúrta az egészet. Már csak SMS-ben 
tudtam vele közölni. Meg is tettem. A válasz az volt rá, hogy: 
tudom! Ekkor nagyon összezavarodtam. A fiú nem szeret. Az 
osztályban mellette ülök. Nem akar velem már beszélni sem!!! 
Mit tegyek??? Segíts!!!

SOS”

Válasz:
Sajnos, nem sokat tehetsz! Hagyd egy időre az egészet, hogy lenyu-
godjanak a kedélyek. Viselkedj vele úgy, ahogyan régebben is viselked-
tél. Köszönj neki, ha van rá alkalom, kérdezd meg, hogy van. Adj neki 
időt, hogy megeméssze a dolgokat. Lehet, hogy szégyenli is magát egy 
kicsit a többiek előtt. Lehet, hogy a többiek piszkálják miattad. Az is 
valószínű, hogy ti ketten nem egyet akartok, ő még szívesebben focizik 
a srácokkal, és nem gondol a szerelemre. Bizonyára már hallottál arról, 
hogy a kortárs fiúk később érnek be és érdeklődnek a szerelem és a 
járás iránt, mint a lányok.  Mégis, ha látod, hogy kényelmetlenül érzi 
magát a társaságodban, kérdezd meg tőle, hogy a történtek ellenére 
akar-e veled ülni. Ha azt mondja, hogy marad melletted, akkor még 
van esélyed. Mindenesetre ne forszírozd a dolgot. Majd, ha készen 
lesz rá, megmondja, hogy ő mit akar. A következő lépés már az övé. Ha 
mégsem úgy lesz, ahogyan te szeretnéd, ne búsulj sokáig. Érzelmeidet, 

gondolataidat fogalmazzad meg, és írjad le naplóba. Ha kibeszé-
led magadból ilyen módon az örömeidet és a fájdalmadat, 

könnyebb lesz. Barátkozz az osztálytársaiddal, foglald le 
magad rendszeres mozgással, tornával, tanulással, és 

azt veszed majd észre, hogy már azon gondolkodsz, 
mit is „ettél” rajta.

„Kedves Bori Mária! 
Tizenhárom éves barátnők vagyunk, és az érdekel 
bennünket, hogy a fiúk is elveszíthetik a szüzes-
ségüket, úgy mint a lányok? Kérjük, válaszoljon. 
Nagyon érdekel bennünket.

Pipi”
Válasz:

Kedves Pipi és a barátnője!
Érdekes kérdés foglalkoztat benneteket. Sajnos, erre 

most nagyon rövidke választ adok nektek. Jó lenne, ha 
megkeresnétek egy anatómiai atlaszt vagy a nyolcadikos 

biológiakönyvet kérnétek kölcsön, ahol megis-
merkedhettek az emberi (női és férfi) testtel. 

Ott olvashatjátok és láthatjátok is, hogy 
a nőknek vannak külső és belső nemi 

szerveik. Többek között, a húgycső 
alatt található a hüvelynyílás, ame-
lyet fiatalabb nőknél általában a 
szűzhártyának (hymen) nevezett, 
membrán fed be úgy, hogy ele-
gendő helyet biztosít a menstruá-
ciós vér és a hüvelyváladék elfolyá-
sához. Egészen az első közösülésig 
a félhold alakú szűzhártya ép. Kö-

zösüléskor ez a hártya átszakad, ez 
általában vérzéssel, fájdalommal jár-

hat. Mivel a fiúknak nincs ilyen szűz-
hártyájuk, náluk a szüzesség elvesztésé-

nek nincs ilyen formája. Számukra az első 
igazi szexuális közösülés, az „első alkalom”, 

számít a „szüzesség elvesztésének”. Remélem, a 
válasz valamennyire kielégítette a kíváncsiságotokat.
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Volt egyszer, hol nem volt, az 
Óperenciás tengeren is túl, még 
azon is túl, volt egyszer egy ma-

gas-magas jegenyefa. Annak a legtete-
jében volt egy piros-piros kisszoknya. 
Annak volt egy rongyos-rongyos zsebe. 
Abban egy apró-apró könyvecske. Ab-
ból olvastam én ezt a mesét, amit most 
elmondok nektek.

Volt egyszer egy szegény ember, an-
nak egy felesége, meg annyi gyerme-
ke, mint a rosta lika, vagy még annál is 
több. A legkisebbiknek már hang is alig 
jutott, csak hümmögni tudott. Ezért is 
lett a neve Hümmőke. Ha ő mosolygott, 
a nap szebben ragyogott, a virágok job-
ban illatoztak, az eső langyosabb lett. 

– Reménységem – mondta ilyenkor 
az anyja. 

Alighogy felcseperedett, szülei elé 
állt:

– Nem nézhetem tovább ezt a nagy 
nyomorúságot. Nyakamba veszem a 
világot. Elmegyek szerencsét próbálni. 
Isten áldja magukat!

Édesanyja feltarisznyálta hamuban 
sült pogácsával, és mindenféle jótanács- 
csal. Utolsóként ezt súgta a fülébe: – Jó-
ért rosszal ne fizess!

Annyit ment, hogy a pogácsa is el-
fogyott, a cipője talpa is elkopott. Egy 
sűrű erdőben pislákoló fényre lett fi-
gyelmes. Csöpp házacskából világított. 
Öregasszony font a kemencepadkán.

– Jó, hogy jössz fiam – fogadta a kö-
szönést. – Én már olyan öreg vagyok, 
hogy a kamrámba se tudok kimenni! 
Ott  a vakablakban egy tégely. Kend 
meg az ujjaim öreganyám kenőcsével. 

Hét napig kenegette a fiú, csak akkor 
engedtek ki az öregasszony megmere-
vedett ujjai.

– Menj el a testvérnénémhez! Talán 
találsz nála szolgálatot. Itt van ez a tű! 
Neked adom, mert segítettél rajtam.

A fiú kalapja szakadozott pántlikájá-
ba tűzte a rozsdás tűt, s indult.

A testvérnéne még öregebb volt. 
Tizennégy napig kellett az ujjait kene-
getni. Tőle egy rozsdás gyűszűt kapott 
a legény.

Abban a reményben indult útnak 
újra, hogy a harmadik banyánál csak 
kap munkát. Ennek az ujjai huszonegy 
nap múlva engedtek fel a görcsből. 
Munkájáért egy rozsdás ollót kapott 
Hümmőke, és megtudta, hogy innen 
már nincs tovább út.

Most keseredett el igazán. Mihez 
kezdjen? Eszébe jutott az édesanyja, a 
búcsúzás. „Jóért rosszal ne fizess!” – sut-
togta halkan, s egy könnycsepp hullott 
a rozsdás tárgyakra. Azok összecsendül-
tek, s abban a pillanatban egy gyönyö-
rűséges lány állt előtte. Ijedtében meg 
se tudott szólalni. De a lány beszélt:

– Könnyed oldott fel az átok alól en-
gem és a szerszámokat. Rozsdásan csak 
bajt hoztak volna rád, akárcsak a többi 

emberre, akik száz év alatt erre jártak. 
Látod, hogy fénylenek? Én tapadtam rá-
juk rozsdaként. Most már visszanyertük 
régi varázserőnket. Figyelj csak!

És hozzálátott a munkához. Levelek-
ből inget, nadrágot szabott, virágokat, 
fákat hímzett rá. És a fiú felvehette, 
mert a szerszámok mintha nem is leve-
let, hanem selymet, szövetet munkáltak 
volna. 

– Ez az én jegyajándékom. Az átok 
így szólt: ahhoz kell feleségül mennem, 
aki feloldoz. Lehetek-e a feleséged?

A fiú örömmel egyezett bele, és soha 
többé nem engedte el a lány kezét. Bol-
dogan tértek haza az öreg szülőkhöz, a 
környék legjobb szabói lettek, és bol-
dogan élnek még mai s valahol Mese-
országban.

Kovács Katalin
Szilágyi Tosa Katalin rajza

Jóért rosszal ne fizess!
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A trikolór az egyes államok háromszínű zászlaját, egyik legfon-
tosabb felségjelét jelenti. Viszonylagosan nem nagy múltra, 

egy-két évszázadra nyúlik vissza általános használata.
A zászló egyébként a legrégibb felségjelek közé tartozik. Már a 

régi egyiptomiak, asszírok, görögök és rómaiak hadi jelvényként 
különböző állatfaragványokat hordoztak, amikor csatába indul-
tak. A mai értelemben vett zászlót, a vexillumot, egy bíborvörös 
szövetdarabot először a római lovascsapatok használtak. Később 

is a vörös volt a legelterjedtebb szín, de megjelentek más színű 
zászlók is a legkülönfélébb jelképekkel, címekkel, voltak királyi, 
nemesi, egyházi stb. zászlók mindenféle jelképekkel.

A háromszínű zászlók az újkorban terjedtek el. A polgári forra-
dalmak hozták magukkal. A trikolórt a köztudat általában a nagy 
francia forradalomtól származtatja. Az igazság az, hogy holland 
eredetű, minthogy az első polgári forradalom Németalföldön 
tört ki. 1574-ben bukkant fel a narancs-fehér-kék holland zászló. 
Érdekesség, hogy mindmáig narancssárga mezben játszik min-
den holland válogatott, de a zászlóban, a trikolórban, minthogy 
a narancssárgát nehéz kikeverni, a narancsot a piros váltotta fel.

A piros-fehér-zöld magyar zászló használatát az 1848-as ma-
gyar szabadságharc parlamentje iktatta törvénybe „helyezte 
vissza ősi jogaiba”. Igaz, valami régi ősi jogokról nemigen lehet 
beszélni, mert az első piros-fehér-zöld zászlók csak Mária Terézia 
idejében bukkantak fel, igencsak szórványosan. A Rákóczi-sza-
badságharc lobogója is nem háromszínű, hanem vérvörös volt, 
rajta a közismert jelszóval Pro libertate (A szabadságért).

A muskátli Dél-Afrikából származik. Akkor 
fejlődik megfelelően, ha a jó talajon és a 

rendszeres öntözésen túl elegendő levegő veszi 
körül és sok napsütés éri. Mindenféle cserépbe, 
edénybe, dézsába ültethető, vethető vagy dug-
ványozható. Az elnyílott virágokat vágjuk le, ha 
azt akarjuk, hogy hosszú legyen a virágzási idő-
szak. A muskátli három nagy fajtacsoportja az 
angol muskátli, az öveslevelű és a futómuskátli. 
A legnagyobb virágú az angol muskátli. Napja-
inkra azonban a nemesítők keresztezések által 
több száz fajtát és változatot hoztak létre.  

T.

Egy év hosszú idő, és ezalatt szervezetünkben számos jelentős változás 
zajlik le. Például...

... a bőralja állandóan újabb és újabb hámsejteket termel, amelyek a fel-
szín felé törekszenek, ott elhámosodnak, majd lehámlanak. Egy bőrhámsejt 
életciklusa kb. 120 nap, azaz egy év alatt háromszor újul a bőrünk.

... a kezünkön a körmök havonta 4 mm-t nőnek, kb. fél év alatt nőnek meg 
teljesen. A lábunkon fele akkora tempóban nőnek a körmök, éppen egy év 
alatt cserélődnek le.

... a tüdő a folytonos ki- és belégzés során egy év alatt 7 millió liter levegőt 
használ fel.

... a hajunk egy év alatt mintegy 12 centimétert nő, naponta átlag 100 haj-
szálunk hull ki, egy év alatt pedig 35 000. Ez természetes, normális folyamat, 
helyükbe ugyanis újak nőnek.

... naponta átlagban fél liter folyadékot választunk ki és párologtatunk el 
a bőrön keresztül. Egy év alatt tehát több mint 182 liter folyadékot izzadunk 
ki a 3 milliónyi verejtékmirigyünknek köszönhetően. 

Ahhoz, hogy szervezetünk mindennek az úgymond nehéz munkának 
megfeleljen, egészségesen kell élnünk, táplálkoznunk, meg kell találni az 
egyensúlyt a pihenés, a munka, a tanulás, a sportolás, az egyéb aktivitás kö-
zött. Minden ember más és más, másként terhelhető. Ezért teljesen egyéni, 
hogy kinek mennyi alvásra, pihenésre van szüksége, ki, mennyi munkát bír. 
Általában azonban mindenkinek szüksége van nyolc óra alvásra, a gyerekek-
nek, fiataloknak többre, az idősebbeknek kevesebbre. Így egy átlag felnőtt 
egy évben közel 3000 órát tölt  alvással.

T–tűz

A zászló története

Egy év  
a szervezetünkben

Muskátli
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Skandináv rejtvény (18.)
A sportolás egészséges dolog. Persze csak akkor, ha űzzük valamelyik ágát, 

és nem fotelban ülve szurkolunk valamelyik élsportolónak, csapatnak. 
Ebben a rejtvényben négy sportágat kell megfejtenetek.
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Keresztrejtvény
A következő tréfás kérdésre keressük a választ:
– Miért van a rendőrnél vízipisztoly?
– ... 

A válasz a rejtvényben.

Vízszintes sorok: 1. A válasz első része, 9. 1001 római 
számmal, 10. Férfinév, 11. Ipari növény, 12. Jó szakember, 
15. Tiltószó, 16. Űrbéli, 18. Szemérmes, 21. Eszes, 23. Fordít-
va váz, 24. Éppen csak, 26. Dóró Sándor, 27. Árjelzéssel lát 
el, 29. Kifest valamit (ék. h.), 31. Rád lő, 32. Bolgár hegy, 33. 
Ételízesítő, 34. Numero.

Függőleges sorok: 2. Olaj, angolul, 3. Igen, angolul, 4. A 
spanyol hajóhad, 5. Ebi betűi, 6. Sárgásfehér szín, 7. Gyilkol, 
8. Torma, szerbül, 9. A válasz befejező része, 13. Itteni (ék. 
h.), 14. Adriai város, 17. Idevégződés, 19. Lakat, 20. Kisisko-
lás, 22. Öltözet, szerbül, 25. Aroma (ék. h.), 28. A buddhiz-
mus egyik ága (ZEN), 30. Belgrádi hetilap.

2

1

AUSZTRIA FOHÁSZ

MEG- 
DORGÁLÁ AUSZTRIA

TEMPUS

FRANCIA-
ORSZÁG

SZÉN

NYES

EGY

500

1000

Í. L. I.

SZÓPÓTLÓ

5 OROSZ 
FOLYÓ

TALÁL 

EGY

NAGY, 
HÚSOS  

GYÜMÖLCSEI
T. B. 

ROMÁNIA

EZ

51
ZIZEGNI 

KEZD

KERÜLET

NAGYAPÁM 
APJA

BÓR

ÉSZAK

FOGÁVAL 
ÁTLYUKASZT

JUTTAT, 
NÉPIESEN
ÁRASZTÓ 

(ÉK. H.)
...-BAM E NAPON

GRAMM

SUGÁR
KIS KECSKE

HANG- 
TALANUL 

ÜGET
50

TERÉZ

BÖLCSŐ 
TESZI
NŐI 
NÉV

LÁNY- 
TESTVÉREM

NEM 
EZEN

KUKORICA

FÉL ÖT!

MAGÁHOZ 
KÉRET (ÉK. H.)

NINCS 
FELESÉGE

KATONAI 
ALAKULAT

SÉTAÚT

NEM TUD 
BESZÉLNI

GYERE IDE, 
KÖLTŐIEN

DACOS

GRAMM

FILM- 
SZÍNHÁZ

TÖNKRETESZ 
VALAMIT

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11

12 13 14 15

16 17

18 19 20 21 22

23 24 25 26

27 28 29 30

31 32

33 34
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Berakós rejtvény 

– Nem leszek úgy nevetséges, uram?

Berűrejtvények

1. tanszer, 2. megfelelő, 3. színarany, 4. leopárd

Afrikai város

Kairó

Se eleje, se vége

Zrínyi Miklós

Szókereső

Arany

Közmondás

Ki mint vet, úgy arat.

Lóugrásban

1. krokodil, 2. oroszlán

A 16. skandináv rejtvény helyes megfejtése

MEZEI PACSIRTA, HÁRSFA, AKÁCFA.

Könyvjutalmat kap

Berec Krisztina, Völgyes.

A 17. szám megfejtései

Kicsi sarok

Csigavonalban

Meghatározások: 1. Közlekedési eszköz, 2. Nagy helyiség,  
3. Rege, 4. Nem ér oda, 5. Kirekeszt, 6. A tetejére áll.

– Sosem 
hazudik, mégis 
becsap. Mi az? 

A választ a rejt-
vény átlójában 
keresd! A meg-
határozásokra 
adott választ 
mindig az előző 
szó utolsó be-
tűjével kezdd!

Találós kérdés lóugrásban
Ő E R

NY T

J E Ő

– Na milyen az új 
főnököd? – kérdezi 
otthon a feleség?
– Semmi rosszat 
nem mondhatok 
róla. 
– Miért? Annyira jó 
ember?
– ...

Mi az? Ha szükség van rá és nincs 
azonnal kéznél, soha többé nem lesz 
rá szükség? Fejtsd meg a rejtvényt 
a lóugrás szabályai szerint és 
megtudod.

A R N

M O T

A Z Í

L M A

E N É

Z I T

Se eleje, se vége

Pótold a hiányzó 
betűket úgy, 
hogy értelmes 
szavakat kapj! 
A két kiemelt 
oszlopban egy, 
Vajdaságból 
elszármazott 
író nevének kell 
kialakulnia.

Lóugrásban

K C GY L A

O É Z S V

S Á Á M E

F H D I A

J S K K O

A választ megtudod, ha a lóugrás szabályai szerint fejted meg  
a rejtvényt.

98

83

100 85

107

87

102

Körszámtan

A számok egy bizonyos logika szerint követik egymást.  
Ha erre rájössz, már be is írhatod a keresett számot  

az üres körcikkbe.
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Új képregényünk! Írta: Dušan Vukojev

Rajzolta: Miodrag Ivanović
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A
z óarany ír teába pár csepp tejszínt öntök. 
A csészében lassan, mintha bárányfelhők 
volnának, keverednek a színek és a for-

mák. A felhők mögül apránként előtűnik a vég-
telen, zöld, háborítatlan írországi táj.

Süllyedünk. Alattam, mélyen a tengerben 
világítótorony, mellettem a „Smaragd-sziget” 
meredek sziklás partjai, sorházak csigavonalban, 
egy kastély romjai. Dublin pár csepp esővel fo-
gad, stílszerűen. Idegenvezetőnk megnyugtat: 
csak rövid ideig tart majd. Egyébként szokatlanul 
meleg az írországi május, 18–19 fok van, a Golf-
áramlatnak köszönhetően errefelé enyhe a klí-
ma. Tíz éve nem esett már hó, amikor esik, akkor 
is azonnal elolvad, fagy sincs, csak a magasabb 
hegyekben. Ezért aztán nem csodálkozom an-
nyira, amikor megpillantom az első pálmafákat 
az út mentén; ilyen időjárási viszonyok mellett 
áttelelnek a mediterrán növények.

A sziget nyugati széle felé autózunk, rövid 
ideig autópályán, amit a helyiek Írország legna-
gyobb parkolójának neveznek – tekintettel az ál-
landó közlekedési dugókra. Egyébként autópálya 
alig épült, keskeny utak hálózzák be a 150-szer 
300 kilométeres Ír-sziget 4 tartományát, 32 gróf-
ságát. Közel 4 millióan élnek az Ír Köztársaság-
ban, az Egyesült Királysághoz tartozó Észak-Íror-
szágnak 1,7 millió lakosa van. Írország 1973-ban 
csatlakozott az Európai Unióhoz, a gazdaság 6-7 
éve szépen fejlődik. Végre gyarapodik az ország, 
ami korábban Európa szegényházának számított. 
A szoftveripar mellett a legnagyobb jövedelmet 
a mezőgazdaság és a turizmus termeli.

Az ’50-es, majd a ’80-as években nagyon so-
kan hagyták el Írországot, a zavaros politikai hely-
zet, a nagy munkanélküliség miatt. Egyébként 
már nem először az ír történelem során. A 19. 
század közepén egy rejtélyes növénybetegség 
elpusztította a teljes burgonyatermést, aminek 
következtében éhínség pusztított az országban. 
1845 és ’49 közt több mint egymillióan haltak 
éhen, és még többen vándoroltak ki Amerikába. 
A hajókat, amelyeken utaztak, „koporsóhajók-
nak” nevezték, mert a lesoványodott, kimerült 
emberek jó része nem élte túl az utazást. Napja-
inkban az Egyesült Államokban több ír él, mint 
az anyaországban.

A szegénység máig nyomokat hagyott a vi-
déken. Az út mentén nagyon sok romos, elha-
gyatott házat látok, de az épek többsége is pici 
és végtelenül puritán. Lapos tetős, többnyire 
kétszintes, alacsony házak, apró ablakokkal, nem 
egynek a homlokzatán, kívül futnak a csövek. Az 
egyetlen díszük az ajtó, amelyet kékre, pirosra 

vagy sárgára festenek. Az ablakokat nem takarják 
függönyök, érdekes, cakkos rolók helyettesítik – 
így aztán könnyen bekukucskálhatok az írek éle-
tébe. A tehetősebb házakhoz gyakran építenek 
télikertet, és a nappali ablaka alatt tartják a kana-
pét. Az ablakokban gipszkutyusok üldögélnek, 
néha művirág virít. A kertek többségében csak 
gyep zöldell, esetleg a kerítés mentén keskeny 
virágszegély díszeleg. Furcsának találom, hogy a 
család autója szorosan a nappali ablaka előtt áll 
– úgy látszik, jobbnak látják szemmel tartani.

Clonmacnoise, a Shannon partján álló közép-
kori kolostor az első megállónk; először érint meg 
az ír ég, az alacsonyan úszó felhők, a széles, lassú 
folyó és az ősi kultúra különös, békés hangulata. 
A kereszténységet Szent Patrik 432-ben hozta 
be az országba: a kolostorokban, ahol nemcsak 
szerzetesek, hanem egyszerű emberek is éltek, 
virágzásnak indult a tudomány és a művészetek.

Az írek ma is vallásosak, a lakosság 60–80 
százaléka minden vasárnap jár misére, bár ez is 
változóban van, a fiatalok kevésbé vallásosak. És 
fiatalok bőven élnek itt: az ország lakosainak fele 
még harmincéves sincs.

A vacsoránál, amit Galway egyik gyönyörű 
fekvésű, tengerparti szállodájában fogyasztunk 
el, csupa-csupa „majdnem gyerek” szolgál fel. 
Kedvesek, némelyik láthatóan zavarban van. 
Este fél tízkor gyönyörködhetek a lemenő nap-
ban (otthon már fél tizenegy van), tehenek és 
szúrós, sárga virágú puszpángok közt próbálom 
lesétálni a vacsorát.

Reggel hétágra süt a nap. Romantikus úti 
célunk a Kylemore-apátság, ahol az első világhá-
ború óta bencés leányiskola működik – tehetős 
családok gyermekeinek. A neogótikus kastélyt a 
gyönyörű parkkal egy manchesteri mágnás, Mi-
tchell Henry építtette a feleségének a Kylemore-
tó partján.

Connemara tartomány nagy része lápvidék. 
A tőzeg sokak megélhetését jelenti még ma is: 

tüzelőnek, virágföldnek adják el. A hangával és 
gyér fűvel borított tőzeglápon érintetlen a ter-
mészet, sok ritka madár élőhelye. Ezen a szigeten 
nem élnek sem kígyók, sem békák, mivel nem ér-
tek el Írországba, mielőtt a jégkorszak véget ért, 
és az Ír-tenger körülvette a szárazföldet. 

A Dublinba vezető hosszú úton vezetőnk el-
meséli, hogy sok nő is építette ezt az utat a 19. 
század végén. A nagy éhínség után kevés volt a 
munka, a férfiak elmentek kubikosnak. De mivel 
soványak és gyöngék voltak, sokan belehaltak 
a megerőltető munkába. Az asszonyok pedig 
átvették a helyüket, mert kellett az ennivaló a 
rengeteg otthon maradt gyereknek. Nem volt 
ritka, hogy egy családban 15–20 gyerek csepe-
redett. Napjainkban is Írországban a legnagyobb 
a népszaporulat az unióban. Az átlagjövedelem 
évi 26 ezer euró, a nyugdíj 160 euró hetente, egy 
gyerekre havonta 130 eurót kapnak a családok. 

Dublin elképesztő zsúfoltsága meglep, sétá-
lóutcáin folyamatos az emberár, a Green-park-
ban, a város közepén zsebkendőnyi helyet is ne-
héz találni délidőben. Ilyenkor persze nemcsak a 
turisták, hanem a hivatalnokok is letelepednek, 
hogy elköltsék déli szendvicsüket, esetleg el-
szívjanak egy cigarettát. Írországban egyetlen 
középületben, étteremben vagy kávézóban sem 
szabad rágyújtani.

J. B.

Fiatalok földje: Írország
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SZTÁRVILÁG

Gyulai Viktória. Ez a név így magában talán sokunknak nem 
mond semmit, de ha azt mondjuk: Fresh Wiki, no, így már 

mindenki tudja, hogy kiről van szó. A Fresh együttes egyik front-
embere, énekesnője május 4-én ünnepelte a szülinapját. Tehát: 
Gyulai Viktória 1979. május 4-én született Budapesten. Vagyis 
belépett a 31. életévébe. Gyermekkorában orvos, fodrász vagy 
állattenyésztő szeretett volna lenni.

Az énekesnő 172 centiméter magas. Huszonéves korában az 
édesapja eleinte nem örült, hogy a zenei pályát választotta. Sze-
ret utazni, főleg a déli, tengerparti országokba. Nagyon imádja 
az állatokat. Kedveli az édességeket, a halételeket, az olasz és a 
japán ételeket.

Tagja a Fresh-nek, egy női dance-triónak, mely 1997-ben 
alakult Budapesten. A kezdő felállás: Virág, Barbara és Asmaret. 
Asmaret később kiválik az együttesből, helyére Wiki érkezik. A 
fresh magyarul annyit jelent, hogy friss. A lányok nem véletlenül 
választották ezt a nevet, hiszen zenéjüktől mindenki felfrissül. Va-
lami egészen új, valami, ami egyszerűen csak friss!

Kedvencei: 
Énekesek: Barry White, George Michael
Énekesnők: Whitney Houston, Gabrielle

Színészek: Robert De Niro, Michael Duglas 
Színésznők: Julia Roberts, Goldie Hawn 
Színek: fekete, vörös, szürke 
Mesefigurák: Tom & Jerry, Dumbo
Játékok: vicces kártyajátékok
Sportok: vízisportok, télen aerobik
Állat: kutya
Hobbi: utazás
Nyaralóhelyek: déli tengerek, egzotikus tájak
Amire büszke: családjára, barátaira, eddigi eredményeire
Becenév: Kaktusz
Horoszkóp: Bika, Oroszlán aszcendenssel
Amit nem szeret: tojásleves, mazsola

Fresh Wiki ünnepel 
– érdekességek  
az énekesnőről

Főbb ismérvek: ismertek, népszerűek, 
vonzók, gazdagok, partiképesek... ja, 

és persze királyi vér csörgedezik az ereik-
ben...

A brit trónöröklés sorrendjében a má-
sodik helyen álló Vilmos herceg és közvet-
lenül nyomában öccse, Harry vezeti azt 
az álomlistát, amelyet az amerikai Forbes 

magazin állított össze a legvonzóbb és 
legszexisebb kékvérű – és főleg partiké-
pes – fiatalokról. 

Ők azok, akikről holdvilágos éjszakán 
álmodoznak világszerte a lányok, hogy 
egyszer majd jön a herceg fehér lovon... 

Illetve álmodoznak róluk a fiúk is, mi-
vel királylányok is szerepelnek a nemes 
listán. 

A rangsorba a magazin munkatársai a 
világ legismertebb és leggazdagabb csa-
ládjaihoz tartozó húsz fiatal – azaz 35 év 
alatti –, még nem házas férfit és nőt vá-
lasztottak. 

Bár az első négy helyen a brit királyi 
család tagjai állnak, az összeállításban 
ázsiai, közel-keleti és afrikai trónörökösök 
is szerepelnek – családjaik összvagyonát 
több mint 60 milliárd dollárra (vagyis 
9288 milliárd forintra) becsülik.

Vilmos herceg népszerűsége nem 
meglepő: sokan tragikusan elhunyt édes-
anyja, Diana hercegnő habitusát vélik 
benne látni.

Vilmos és Harry herceg vezeti az álomlistát 
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Tessék felkötni a gatyát: J. K. Rowling megírta a sikersorozat 
előzményét, vagyis a nulladik Potter-könyvet!

Igen, nem tévedés. A Harry Potter sorozattal a felső tízezres 
rétegbe ugró J. K. Rowling megírta a világsikert hozó történet 
előzményét, azaz az első regény, a Harry Potter és a bölcsek 
köve előtti eseményeket. 

Az előzménykötet egy évvel azt követően jelenik meg, 
hogy az írónő befejezte a sorozatot a Harry Potter és a Halál 
ereklyéi című hetedik kötettel. 

A varázslótanonc rajongói azonban csalódottak lesznek, 
mert az új írás nem jelenik meg könyv formájában – legalább-
is egyelőre, hanem kalapács alá kerül a jövő hónapban, a be-
vételt pedig – amely várhatóan nem kis összeg lesz – jótékony 
célra fordítják.

Újra színpadra áll az 1990-es években ismertté vált svéd pop-
duó, a Roxette: Per Gessle gitáros és Marie Fredriksson éne-

kesnő a Night of the Proms koncertsorozat keretében adja elő 
dalait, különleges zenekari kísérettel.

A Svenska Dagbladet svéd napilap szerint Fredriksson már 
szerdán fellép meglepetésvendégként Per Gessle egyik ams-

terdami koncertjén. Ők ketten hosszú évekig zenéltek együtt, a 
Roxette muködését hét évvel ezelőtt az énekesnő rákbetegsége 
miatt szakították meg; ebből azóta szerencsésen felgyógyult.

A svéd duó legnagyobb slágerei közé tartozik a Listen To Your 
Heart, az It Must Have Been Love, a Sleeping In My Car vagy a 
Look. Eddig világszerte több mint 55 millió albumot adtak el.

A Night of the Proms olyan koncertsorozat, amelyen látványos 
show keretében a klasszikus zene találkozik a pop-, a rock- és a 
soulzenével, klasszikus dallamok ötvöződnek öt évtized filmze-
néivel és slágereivel.

A popzenészeket a 75 tagú Il Novocento szimfonikus zenekar 
és a Fine Fleur kórus kíséri Robert Groslot vezetésével. Az idén a 
Roxette mellett fellép a Heaven 17, Alan Parsons, John Miles és a 
magyar Katona Twins gitárduó is. Belgiumban és Hollandiában 
már több mint húsz koncert időpontját rögzítették.

Roxette újratöltve

A Grammy-gála sikere után Tina turnéra indul. Tina a Gram-
my-gálán aratott elsöprő sikerén felbuzdulva úgy határo-

zott, hogy több mint tíz év kihagyás után ismét turnéra indul. 
Az énekesnő Oprah Winfrey műsorában jelentette be a hírt, 
a rajongók legnagyobb örömére. Tina elmondta, a gála után 
bármerre járt a világban, szinte mindenki azt kérdezte tőle, 
mikor indul megint turnézni. A rengeteg pozitív visszajelzés 
után az énekesnő úgy döntött amerikai turnéra indul, de az 
európai rajongókat sem szeretné cserbenhagyni, így jövőre az 
ókontinensre is ellátogat. Tina tervei szerint a koncertsorozat 
október 1-jén indul.

Rowling 
és a Potter-előzmény

Ismét színpadon 
Tina Turner
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A határon túl élő magyarok 
megsegítéséért

Egy bájos kis történetet 
mesél el új képregé-

nyünk, A léggömbárus. 
Méghozzá kizárólag a rajz 
eszköztárának fölhasználá-
sával, hiszen – mint hama-
rosan meglátjátok – egy szó 
nem sok, annyi párbeszéd 
vagy szöveges leírás sincs a 
nyolc folytatásban, csupán 
a képregény címe és a szer-
zők neve. Ők egyébként ha-
zai alkotók: Miodrag Ivano-
vić Mikica, aki e képregényt 
fölajánlotta a Jó Pajtás olva-
sóinak Szerbmiliticsen él és 
alkot: amint azt a példából 
is láthatjátok, kitűnő rajzo-
ló. Mindketten a képregény 
műfajának kiváló művelői.

A cmabrigde-i etegyemen kéüszlt eikgy tnuamálny aítllsáa 
sznreit a szvkaaon bleül nincs jlneestőgée annak mkénit 

rdeeözndenk el a btűek: eyeüdl az a fntoos, hgoy az eslő és 
az uolstó betű a hlyéen lygeen; ha a tböbrie a lgnoeyabb 
özeássivsazsg a jleezmlő, a sövzeg aokkr is tleejs mrtébéekn 
ovasalthó mraad. 

A jnleeésg mgáayzrataa az, hgoy az erbemi agy nem ey-
edgi btüeket, hneam tleejs sazakvat ovals. 

Íme a bzonytéik. Úhygoyg tnseseek mkneit bkébeén 
hyagni a hleyresáíi fmonisáokgkal...

A Vajdasági Magyar Versmondók Egyesü-
lete 2009. augusztus 9-től 16-ig szervezi meg 
a XXI. Szép Szó Műhelyt Bácsfeketehegyen. A 
nyári tehetséggondozó műhelyben 11–25 éves 
versmondókkal itthoni és magyarországi szak-
emberek dolgoznak egy héten át: Hajós Zsuzsa 
drámapedagógus (Dombóvár), Fekete Ágnes 
drámapedagógus magyartanár – Kaleidosz-
kóp- és Illyés Gyula-díjas versmondó (Bácsfe-
ketehegy), Hajvert Ákos Kaleidoszkóp-díjas 
versmondó (Topolya), Pál Ágnes logopédus 
(Bácsfeketehegy) és Krekity Olga Radnóti-dí-
jas versfelkészítő tanár (Kishegyes). A tábor 
gerincét a csoportfoglalkozások, a beszédórák 
és az egyéni versezés adják. Három csoportban 
folyik a munka, amely során 1-1 előadás is elké-
szül a zárónapi gálára, később pedig lehetőség 
szerint más településeken is tájolnak a produk-
ciókkal. 

A csoportfoglalkozások mellett hagyomá-
nyosan beszédtechnikai foglalkozások és egyéni 
versfelkészítés is vár a versmondókra. Érdeklődni 
Barta Júliánál lehet a 024/738-003-as telefonszá-
mon hétköznapokon, az esti órákban.

A részvételi díj 60 eurónak megfelelő dinár el-
lenértéke. 

Jelentkezési cím: Barta Júlia, Lenin u. 29., 
24323 Bácsfeketehegy, vagy Hajvert Ákosnál a 
064/30-50-966 mobilszámon és a  

vmve.versmondo@gmail.com

e-mail címen. 
Szép Szó. Egy biztos hely.

Nyári Szép 
Szó Műhely – 

Bácsfeketehegy

Érdekes tanulmány  
a betűsorrendről

Új képregény

A léggömbárus


