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Éltetőnk, a Nap
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Nem kell megijedni, nem történt semmi baj! Csupán a Samsung legújabb rek-
lámkampányának egyik manipulált fotóját mutatjuk meg, de van hasonló, 

amin „félbevágott” katona, takarítónő stb. látható. Az egyetlen fontos dolog: hogy 
az emberek (potenciális vevők) fölfigyeljenek a reklámfotóra... Sikerült!

A jövő heti  
Jó Pajtás címoldala 

és posztere

A bajai Cserkészek az Ifjúságért Alapítvány történelmi vetélkedőjének 
ezúttal Bezdán adott otthont. Témája Mátyás király és kora volt. A 

versenyen bajai, bezdáni és doroszlói tanulók – összesen 8 csapat – vett 
részt. A rendelkezésre állt, kész tudásanyag alapján feladatlapot töltöttek 
ki, címert készítettek, lovagi tornát játszottak (babzsákozás, bothúzás 
stb.), Mátyás-mondákat adtak elő (egyéni vagy színielőadás formájá-
ban), Mátyás királlyá választását mondták (vagy játszották) el.

A Majsztrovity Istvánné, Kapitány Károly és Csapó Gabriella al-
kotta zsűri döntése alapján: első a bajai Fekete Sereg nevű csapat, 
második a bezdáni Zsoldosok, harmadik pedig a szintén bezdáni 
Kenyérmező elnevezésű csapat.

Különdíjakat is osztottak: a legjobb színész a doroszlói Tik-
mony nevű csapat tagja, Brindza Beatrix; a legjobb előadás 
díja a bajai Fekete Seregé; a legszebb címer a bajai Kinizsi csa-
paté, és végül mint legifjabb versenyző a bajai Dékány Dávid 
kapott díjat.

A felkészítő pedagógusok valamennyien meg voltak elé-
gedve a szervezéssel, a gyerekek pedig a megszerzett tudás 
mellett a barátkozási lehetőséget értékelték nagyra.

A vetélkedőt a tervek szerint jövőre Doroszlón rendezik 
majd meg.

Lennert Tímea

63. évf., 2009. VI. 4., ára 50 dinár 20

A hét fotója

Május 15-én tartottuk a harmadik játszóházas foglalkozá-
sunkat. Mielőtt a szülők megjöttek volna, a teremben elpró-
báltuk a műsort.

Nagyon izgultunk, de sikeresen előadtuk a kis szerepünket. 
Verseket mondtunk az édesanyáknak, akiket egy szál virággal is 
felköszöntöttünk, vicceket meséltünk, énekeltünk. Mindenkinek 
tetszett. Az anyukák nagyon boldogok voltak az anyák napi kö-
szöntő miatt. Mivel a család világnapja volt, csoportonként plaká-
tokat készítettünk. Kiraktuk a kész munkákat a táblára. Mindenkié 
nagyon jól sikerült.

Felköszöntöttük a négy szülinapost is. A torta nagyon finom volt.
Én a családommal nagyon jól éreztem magam. Remélem a többi-

ek is hasonlóan éreztek ezen a szép napon.
Golić Attila 3. c osztály, Szabadka, J. J. Zmaj iskola

A szülinaposok: (balról) Hajnalka, Inesz, Diána és Dávid
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Kétség nem fér hozzá, hogy a nem 
dohányzók által belélegzett do-
hányfüst igen veszélyes a szerve-

zetre. Nagyon komoly légzőszervi, szív- és 
érrendszeri betegségeket, valamint rákot 
is okozhat. Május 31-én, a nemdohányzó 
világnapon ezekre a veszélyekre hívja föl az 
emberek  figyelmét az Egészségügyi Világ-
szervezet.

Hogy a szüleik tudják- e ezt, s hogyan 
reagálnak a kérésre, hogy hagyják abba a 
cigarettázást, elmesélik az óbecsei Zdravko 
Gložanski iskola tanulói: Horváth Loretta, 
Koós Csilla, Karácsonyi Krisztina, Kovács 
Boglárka, Sápi Noémi, Kiss Krisztina, Tar-
ján Barbara, Virág Szabina, Molnár Sza-
bolcs, Palotás Sámuel, Forgó Beáta, Pap 
Enikő, Német Anikó és Bata Nathaniel.

Krisztina anyukája régen naponta négy 
doboz cigarettát is elszívott. Képzelhetjük, 
milyen füst lehetett náluk.

– Ma már „csak” kettővel szív el – kezd 
a mesélésbe Krisztina –, ne is mondjam, 
az egész lakás füstszagú. Az én szobám-
ban nem engedem, hogy szívja. Ha rá akar 
gyújtani, kimegy. Próbáltam meggyőzni, 
hogy ne cigizzen, de nem olyan könnyű 
leszokni.

– Az én szüleim is mindketten cigiznek 
– kapcsolódik a beszélgetésbe Szabina –, 
három dobozzal is elszívnak. A szobában is 
füst van, s olyan mintha én is cigiznék… 
Szóltam nekik, hogy ne cigarettázzanak, de 
nem ér semmit.

– Nálunk is mindketten cigarettáznak 
– panaszolja Csilla –, s nagy füst van a lakás-
ban. Igaz, hogy csak a konyhában szívják, 
de bejön a füst a szobámba is. Le akartak 
szokni, valamilyen tapaszt ragasztottak a 
bőrükre, de mégsem sikerült nekik. Nem 
szeretnék soha rászokni. Vigyázni fogok, 
hogy ne kövessem el ugyanazt a hibát, mint 
a szüleim.

– Csak apu cigizik – jelenti ki Krisztina –, 
ő is a tapaszttal szeretett volna leszokni, de 
neki sem sikerült. Kellemetlen, mikor érzem 
rajta a cigiszagot. Jó, hogy van a nemdo-
hányzó világnap, legalább egy napra abba-
hagyják, mert ez nagyon káros szenvedély.

Szabolcs szerint az eldobott csikk is 
problémát jelent, látta a tévében. Franciaor-
szágban például az utcán van kijelölt hely, 
ahol vízben elolthatják.

– Azt is láttam a tévében – magyarázza 
Szabolcs –, hogy annak, aki szívja a cigaret-
tát, fekete a tüdeje. Én soha nem cigiznék. 
Apukám is leszokott, de anyukám még szív-

ja. Igaz csak a teraszon. Ha eljön a barátnője, 
csak a konyhában gyújtanak rá.

– A lakásunkban levegőtisztító van – di-
csekszik Sámuel –, de ha cigiző vendég jön, 
akkor a konyhában gyújthat rá. Én is hallot-
tam, hogy sok mindenre káros: a tüdőre, az 
erek kidagadnak, a bőrre, s úgy tudom, az az 
ember, aki cigarettázik, agresszívabb lesz.

– Szerintem is káros – véli Loretta –, az 
én apukám reggelenként nagyon csúnyán 
köhögött, s az orvos ajánlatára leszokott. 
Anyukám is követte, így sokkal kellemesebb 
otthon, hogy nincs füst. Ha jön valaki, aki ci-
garettázik, kimennek a teraszra.

– Az én anyukám mostanában szokott rá 
– mondja Beáta –, s olyan kellemetlen szagú 
a lehelete. Pedig nehéz leszokni. A mamám 
nemrég tüdőgyulladást kapott, s hat hétig 
nem dohányozhatott, így sikerült neki le-
szoknia.

– A szüleim is cigarettáznak – teszi hozzá 
Enikő –, pedig tudják, hogy tüdőrákot lehet 
kapni. Anyukám le akart szokni, egyszer egy 
hónapig nem szívta. Apukám meg nem is 
akarja abbahagyni.

Anikó szülei is cigiznek, de arra ügyelnek, 
hogy ő ne szívja be a füstös levegőt.

– Anyukának epeköve volt, operálták 
– halljuk Anikótól –, s le is szokott róla, de mi-
vel apukám is szívja, így ő is ismét rászokott.

Netti szülei is cigiznek, de csak két-há-
rom szálat szívnak el naponta. Ő még ezt 
sem helyesli. 

– Három hónapig nem szívták – ma-
gyarázza Netti –, de most újra rágyújtanak. 
Szerintem akarat kérdése. Ha valaki nagyon 
akarja, leszokik. Aki sokat szív, annak elég 
nagy pénzkidobás! Én fölemelném az árát.

– Azt hiszem – mondja Noémi –, azért 
cigarettáznak, hogy levezessék az ideges-
ségüket. Apukám három szálat is elszív egy-
más után, ha ideges. Anyu próbált rágóval 
leszokni, de nem sikerült. Mikor apukám 
megy a munkára, 2-3 szálat hagy itthon.  
Ennyi elég is anyunak.

Barbaráéknál a családban senki sem ci-
gizik.

– Anyukám allergiás a cigarettafüstre –, 
mondja Barbara –, s ha valaki jön hozzánk, 
aki cigizik, kocsiba teszi a három hónapos 
kistesómat, s elmegy sétálni.

– Az én szüleim sem szívják – dicsekszik 
Boglárka –, remélem nem szoknak újra rá, 
ugyanis öt éve, hogy abbahagyták. Persze az 
orvos ajánlatára. Tényleg úgy van, ahogyan 
Netti is mondta, csak akarat kell. Szerintem 
jó példával kellene járniuk a tanároknak is! 
Olyan kellemetlen, mikor érezzük rajtuk a 
cigiszagot.

Koncz Erzsébet

A cigarettázás pénzkidobás
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N
ap mint nap olvashatunk róluk az új-
ságban, láthatjuk őket a tévében, hall-
juk dalaikat a rádióban, megnézzük a 

filmjeiket. Sok mindent tudunk róluk, az éle-
tük szinte nyitott könyv előttünk, mégsem is-
merjük őket személyesen. A sztárok világából 
állandóan beszivárognak hozzánk a képek, 
események, innen úgy tűnhet, a pénz és hír-
név világa csodálatos, mindenki szereti őket, 
s az életük tele van csillogással. De ha valóban 
belegondolunk, milyen áron szerezték meg a 
hírnevet és az mivel is jár valójában, rájövünk, 
az ő mindennapjaik sem könnyűek, sőt. A 
szabadkai Kizúr István iskola ötödikes és ha-
todikos tanulói: Kiss Nikolett, Alacker Helga, 
Szinánovity Denisz, valamint Nagy György 
Szilvia, Szentpéteri Kinga, Csikós Norbert 
és Egedi Attila arról meséltek, ők hogyan 
képzelik a hírességek egy napját, s a hírnévnek 
milyen előnyei és hátrányai lehetnek.

Denisz nagynénje nem más, mint a Me-
gasztár 4-ben az ötödik legjobb énekes, Ben-
csik Tamara. Denisz Tamarát sztárnak tekinti, 
mert szerinte nagyon jól énekel, és most már 
sokan ismerik.

– Az emberek azt hiszik, hogy a sztárok-
nak könnyű az életük, de ez nem igaz, na-
gyon megterhelő az ismertség, és nagyon 
kevés idejük jut saját magukra. Állandó pró-
bák, fellépések töltik ki az egész napjukat, és 
alig van idejük pihenni. Ebből a szempont-
ból nem irigylem a hírességeket, másrészt 
viszont jó dolog lehet, hogy sokan szeretik 
őket. Az én kedvenceim például: Eddie Mur-
phy, Celine Dion, Shakira, Morandi – mondja 
Denisz.

Norbi szerint a sztárok attól lettek híresek, 
hogy valamit jól csinálnak, de nem mindenkit 
fedeznek fel, pedig sok tehetséges ember él a 
világon.

– Szerintem a Hollywoodi élet csak mun-
kából áll, hiába a sok pénz, nincs elég idejük 
másra. Nem ér semmit a pénz, ha nem tud-
nak kikapcsolódni. Én nem nagyon szeret-

nék híresség lenni, legfeljebb a sportban. 
Híres sportolók is vannak, nekik talán kön-
nyebb. Én is nagyon szeretem Eddie Mur-
phyt, az énekesek közül pedig Eminemet, 
de nem igazán irigylem őket az életükért.

– Szerintem a hírességek mindig sietnek, 
mindig mennek valahova, sok a kötelezettsé-
gük – véli Nikolett. – Nekem nincsenek nagy 
kedvenceim, de ha találkozhatnék azokkal, 
akiket szeretek, biztosan kihasználnám a le-
hetőséget. Valahol megértem azokat az em-
bereket, akik igazi rajongók, de én szerencsé-
re nem vagyok ilyen. Szerintem a hírességek 
elégedettek az életükkel, mert sokan szeretik 
őket, és a pénznek is örülnek. Ha nekem is 
annyi pénzem lenne, biztosan nekem is lenne 
nagy házam, medencével, sok autó, utazás, 
de például sokat adakoznék is. Én szeretnék 
ismert ember lenni.

Attila legszívesebben híres sportoló lenne, 
például focista. Persze azonnal felmerül Beck-
ham neve, aki az egyik leghíresebb focista.

– Ahhoz, hogy valaki ismertté váljon, kel-
lenek a szponzorok, az újság, tévé, a reklám. 
A sztárokat a nevünkről talán jobban ismerik, 
mint a kinézetükről. Ha ismert focista lennék, 
biztosan rengeteg edzésre kellene járnom, de 
szeretném, ha emellett a családomra is jutna 
elég időm. Sajnos a sztárok nem foglalkoznak 
eléggé a gyerekeikkel, mert nincs idejük. Sok 
pénzt keresnek ugyan, legalábbis szerintem 
minden sztárnak sok pénze van, de én nem 
szeretnék olyan nagyon gazdag lenni, mint 
ők. A kedvenc színészeim Eddie Murphy és 
Sean Connery, velük szívesen találkoznék, 
bár biztosan zavarban lennék, ha ott állnának 
előttem – mondja Attila.

Kinga énekesnőként, színésznőként vagy 
topmodellként szeretne ismertté válni. Szerin-
te a hírnév egy nagyon jó dolog, és bár nehéz 
feldolgozni azt, hogy mindenki ismer, de el 
lehet viselni.

– Vannak azért hátrányai is az ismertségnek. 
Én például nem szeretném, ha mindenhová 

testőrök kísérgetnének, és mindenki állandó-
an odajönne hozzám, és azt sem szeretném, 
ha az egész világ ismerne. Megelégednék 
azzal is, hogy csak országos szinten ismerjék 
a nevem. Madonna világsztár, de biztosan 
nem lehet könnyű az élete. Nem szeretnék 
egyedül élni sztárként sem, és gondolom, a 
hírnév mellett lehetne családom is. Szerintem 
a sztárházaspárok élete nem a legjobb, mert 
mindketten elfoglaltak, és nem tudnak elég 
időt tölteni a gyerekeikkel.

Szilvia szerint a hírességeknek nem lehet 
könnyű elviselni, hogy minden lépésükről tud-
nak az emberek, viszont nem is lehet kivédeni, 
hogy ne kerüljenek bele az újságokba, ahol 
mindenféle pletykákat terjesztenek róluk.

– Ha azt a szót hallom, hogy sztár, akkor a 
színészek jutnak eszembe, a szabadkai ismer-
tebb színészek és a Hollywoodi filmszínészek, 
akik igazi hírességek, de talán a zenészeket, 
énekeseket többen ismerik. Szerintem na-
gyon zsúfoltak a napjaik, legfeljebb hétvégén 
jut idejük szórakozásra, partikra. Van néhány 
ismertebb filmszínész, akivel szívesen talál-
koznék, vagy autogramot kérnék tőle. Például 
Madonna, Rihanna. Szeretnék híres lenni, de 
csak úgy, hogy mellette megmaradjon az igazi 
énem, és legyen időm magamra, a családomra 
– tudjuk meg Szilviától.

– Legnagyobb kedvenceim Antonio Ban-
deras, Julia Roberts és Britney Spears, akivel 
szívesen találkoznék, hogy megkérdezzem, 
milyen a sztárság, és mi igaz abból, ami az 
újságokban megjelenik róla. Nagyon nehéz 
lehet feldolgozni a hírnévvel járó dolgokat, 
ezért sokan alkoholisták lesznek vagy kábí-
tószereznek, de szerintem ez nem megoldás. 
Inkább egy kicsit lassítaniuk kellene az élet-
tempójukon, pihenni, magukkal, a családjuk-
kal törődni, és akkor más lenne az életük. Sze-
retném, ha belőlem híres divattervező lenne, 
mint például Gucci – jelenti ki Helga.

Sztojánovity Lívia

A hírnév 
rögös  
útjain, 
avagy  
a sztárok 
különös 
élete
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H
a ilyenkor kinézünk a kertbe, titkon már 
a gyümölcsöket érlelő nyárra gondo-
lunk. Egyre hosszabbnak tetszenek az 

iskolapadban eltöltött órák, mind jobban vá-
gyunk a szabadba. Az erdő fái közé, a vízpartra 
vagy a mezőkre, ahol napsugár melegít, ciró-
gató a szellő lágy érintése, rigók és pacsirták 
dalolnak, s ha végignyújtózunk a puha fűben, 
a kék égen egymást kergető bárányfelhők 
kedves, soha meg nem unható látványában 
gyönyörködhetünk. Figyeljük meg, hogyan 
kezdenek a nemrég még zölden hullámzó bú-
zatáblák lassan sárgulni, érni, a lombok közül 
előbukkanó almák pedig pirosodni, vagy les-
sük meg a seregélyeket, amint a frissen kaszált 
réten keresgélnek! Eleinte még csak a távolból 
feketének látszó öreg madarak igyekeznek 
tücsökkel a csőrükben az erdő felé, az odú 
mélyén várakozó fiókákhoz. Néhány héttel 
később azonban a felhőnyi seregben repülő, 
barna tollú fiatalok is megjelennek, amelyek 
szüntelen zsibogás közepette hol leereszked-
nek, hol néhány perccel később ismét a leve-
gőbe emelkednek.

Figyeljünk a tavasz és a nyár fordulóján 
minden évben megcsodálható változásokra! 
Némelyek törvényszerűen, évmilliók óta is-
métlődnek, másokra az emberi tevékenység 
miatt bekövetkező ökológiai változások kény-
szerítették rá az állatokat. Amikor távcsővel 
vagy szabad szemmel figyelünk egy-egy ma-
darat vagy más állatot, bármit tevékenykedjen 
is, felvetődik a kérdés: vajon miért tette? Miért 
így és miért nem amúgy, ahogyan a mi embe-
ri felfogásunk szerint jobb lett volna? Minél 
több kérdésre keresünk választ, annál inkább 
otthon érezzük magunkat a természetben, 
annál több összefüggést, állati viselkedés-
formát értünk meg. Ilyenkor a homlokunkra 
csapva és kissé talán szégyenkezve valljuk 
be, hogy megint az állatoknak volt igazuk. 
Bevallom, gyakran eljátszom azzal a gondo-
lattal, hogy megpróbálom magam az éppen 
meglesett madár, pocok vagy béka helyébe 

képzelni, s jó előre elgondolom, hogy adott 
helyzetben hogyan fog viselkedni. Persze, 
az esetek többségében minden másképpen, 
néha homlokegyenest ellenkezőleg történik. 
De néha azért sikerül eltalálnom az állat re-
akcióját, vagy inkább úgy mondanám: sikerül 
beleélnem magam a helyzetbe, s az ösztönei 
szerint gondolkodnom. Ilyenkor mindig büsz-
ke vagyok.

Rengeteg a látnivaló és még több a tapasz-
talnivaló. Felejthetetlen lehet például egy haj-
nali séta a tóparton. Az első napsugarak kissé 
vörhenyes, majd – amikor a fénylő korong fel-
jebb emelkedik – aranyló hidat varázsolnak a 
vízre, korán ébredő horgászok eveznek a stég 
felé, a nádszegély mentén szárcsák úszkálnak, 
előóvakodik a fejével szüntelenül bólintgató 
vízityúk, s törpegém repül át a strand fölött, 
hogy eltűnjön a másik oldalon zöldellő nád-
rengetegben. A parti sziklák között kockás 
sikló les zsákmányára. A part felé haladó szelíd 
hullámok ringatják a figyelő kígyófejet, amely 
annyira együtt mozog a vízzel, hogy himbáló-
dzó faágnak nézhető. Valószínűleg így vannak 
ezzel a rajzokban úszó szélhajtó küszök is, mert 
gyanútlanul közelednek, s a veszedelmet csak 
akkor veszik észre, amikor már késő. Hirtelen 
életre kel a vízben hintázó „faág”, villámgyors 
mozdulattal vág a szorosan egymás mellett 
úszó apró halacskák közé, s míg azok rémül-
ten, ezüstös testüket fel-feldobva menekül-
nek, a kockás sikló már kígyózó mozdulatokkal 

úszik tova a szájában tartott zsákmányával. A 
parti fűzfa víz fölé hajló ágán függőcinege épí-
ti a fészkét. A vékony ágakra szőtt remekmű 
már csaknem készen van, a kis madár éppen 
a csőszerű bejárót igazgatja hegyes csőrével. 
Beljebb küszvágó csérek repülnek. A fekete 
sapkás, villás farkú madarak a szélhajtó küsz 
rajait keresik, s ha rájuk találnak, fejjel előre 
függőlegesen vágnak a vízbe. Közben a nap 
mind magasabbra hág az égen, szélesedik, 
majd rezgő, apró darabkákra szakadozik az 
aranyhíd, vidáman szól a kakukk, karicsolnak 
a nádirigók, a magasban kárókatonák eveznek 
táplálkozási helyük felé, szitakötők cikáznak a 
víz fölött, s ha partközelbe kerülnek, az egyik 
sziklán sütkérező kövér kecskebéka dülledt 
szemekkel mohón figyeli őket. Új nap kezdő-
dik, a tópart felébredt.

A folyók mentén a kora reggeli órákban 
talán minden csendes. Vagy csak annak lát-
szik, hiszen az élet itt is ugyanúgy zajlik, mint 
a tóparton. A sűrű gaz között láthatatlan cic-
kányok acsarkodnak csicsergő hangon. Talán 
két szomszéd akaszkodott össze néhány pilla-
natra. A cickányok akár parányi ragadozók is 
lehetnének. Ha a bogarakat vagy a sáskákat 
kérdeznénk, bizonyára helyeselnének, sőt, fel-
tehetően a vérszomjas jelzőt is hozzátennék. 
Ezek a gyors emésztésű kis rovarevők ugyanis 
örökké éhesek, folytonosan táplálék után ku-
tatnak, s nem szeretik a konkurenciát.

Sch. E.

Már szinte itt a nyár (1.)
Cickány

Kecskebéka
Küszvágó csér

Seregély Szélhajtó küsz Kockás sikló
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Az antilopokról az embernek a ke-
csesség, az elegancia jut eszébe. 
Nehéz azonban körülírni, hogy 

voltaképpen mit is nevezünk antilopnak: 
a vadászok általában minden tülkös szar-
vú állatot ide sorolnak, ami nem marha, 
bivaly, bölény, kecske vagy juh.

Antilopként tartjuk számon a nyúl 
méretű törpeantilopot éppúgy, mint a ló 
nagyságú jávorantilopot, a csoport leg-
nagyobb képviselőjét. Ez utóbbi fajt állat-
kertekben gyakran tartják, mert nemcsak 
látványos, hanem nagyon szelíd is: gon-
dozóival és fajtársaival, sőt, a vele közös 
kifutóban tartott egyéb állatokkal szem-
ben is barátságosan viselkedik. Magyar 
neve kissé megtévesztő, hiszen a jávor szó 
juharfát jelent, amelyhez az afrikai elterje-
désű állatnak éppenséggel semmi köze 
nincs – a kapcsolat mindössze annyi, hogy 
a szarvasok legnagyobbika a jávorszarvas, 
akkor kézenfekvő, hogy az antilopok óriá-
sa a jávorantilop nevet viselje...

A sokféle antilop között természetesen 
legalább annyi különbséget találni, mint 
hasonlóságot. A hímeknek (bakoknak) tül-
kös szarvuk van, bár a bóbitásantilopok-

nál ez olyan parányi, hogy ki sem látszik 
a fejtető kefesűrű szőrzetéből. Némelyik 
fajnál a nősténynek is van szarva, bár ez 
kisebb vagy vékonyabb, mint a hímeké. A 
szarv alakja igen változatos lehet, a vadá-
szok nagy örömére: az oryx ívelt nyársai-
tól az impala lant alakú fejdíszén át a kudu 
csavarodó ékességéig hosszú a begyűjt-
hető trófeák sora. Különös módon ezek a 
látványos fegyverek szinte kizárólag a hí-
mek egymás közti versengését szolgálják, 
a ragadozókkal szembeni védekezésben 
alig van szerepük: ha oroszlán vagy hiéna 
támadásától tart, a legbüszkébb antilop 
is inkább gyors lábaira bízza magát, és 
sebesen szökellve, hatalmas ugrásokkal 
elmenekül.

A felnőtt antilopot nem is könnyű 
utolérni, ezért a puszták vadászai sokkal 
inkább a még egészen kicsi borjakat ve-
szik célba. Az afrikai szavannák jól ismert, 
nagy csapatban élő, görbe szarvú antilop-
jai, a gnúk sajátságos módszerrel véde-
keznek a fiaikat megtizedelő veszedelem-
mel szemben: utódaikat összehangoltan, 
szinte teljesen egyszerre hozzák világra.  

A húsevők ilyenkor persze kiveszik a 
vámot a gyámoltalan újszülöttek tömegé-
ből, ám az ő gyomruk sem feneketlen: né-
hány szerencsétlen apróság áldozatul esik 
ugyan, de mire a lakoma után az oroszlá-
nok újra megéheznek, az életben maradt 
fiatalok már éppoly sebesen száguldanak, 
mint szüleik.

Jellemzően a nyílt szavannák, füves 
területek lakói az antilopok, de nem hi-
ányoznak a sűrű őserdőkből vagy a mo-
csaras területekről sem. Vannak köztük fű-
evők, mások a bokrok leveleit csipegetik, 
a zsiráfnyakú gazella pedig két lábra állva 
az akáciák lombját legeli. A legnagyobb 
változatosságban Afrikában élnek, de rop-
pant érdekes képviselőikre bukkanhatunk 
Eurázsiában is. Talán a legkülönösebb kö-
zöttük a szaiga vagy tatárantilop, amely a 
sós pusztaságokon, sivatagokban honos. 
A gyakori homokviharok elleni védekezés 
érdekében orra megnyúlt, csőszerű or-
mányban végződik, amitől úgy fest, mint-
ha gázálarcot viselne.

A cicákhoz számos babona fűződik. Például a mosakodásba 
fogó cirmos láttán azt jósolták, hogy eső lesz. Ezt egyesek úgy 

magyarázzák, hogy a macskák szőrzete különlegesen érzékeny a 
villamosságra, így néha tényleg megérzik a csapadék közeledtét. 

Nehéz eldönteni, hogy ez igaz-e, az viszont tény, hogy amikor va-
lakit kellemetlen esemény előérzete gyötör, azt szoktuk mondani, 
hogy érzi, mint macska az esőt. A címben szereplő szólásmondás 
azt jelenti, hogy valakinek a mondókájából egy szó sem igaz.

Hegyes szarvak, 
kecses lábak

Állatokkal szólva (5.)

Álmodta, mint macska az esőt

Jávorantilop

Kudu

Oryx

Szaiga
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A Szentlélekről elsősorban azt kell tudni, hogy valóságos személy, 
nem pedig valami meghatározatlan erő. Ugyanolyan személyes 
Isten, mint amilyen az Atya vagy a Fiú. Már a Biblia első szavai 

is említést tesznek a Szentlélekről; a teremtésről szóló tudósítás meg-
jegyzi, hogy „Isten lelke lebegett a vizek fölött”.

De Isten népének története során is több alkalommal megjelenik 
a Lélek, hogy megerősítse a nagy vezéreket vagy a prófétákat. Ám az 
Ószövetségnek a Bibliában is említett ezernyi szerepelője közül csak 
néhány részesült abban a kegyelemben, hogy megtapasztalja a Szent-
lélek jelenlétét és erejét. Sőt, még számukra is mulandó élménynek 
számítottak ezek a percek. 

Joel próféta azonban megjövendölte, hogy el fog érkezni az idő, 
amikor mindez megváltozik. Isten így beszélt a próféta által:

„Mindezek után kiárasztom Lelkemet minden testre. Fiaitok és le-
ányaitok jövendölni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok meg 
látomásokat látnak. Sőt még a szolgákra és a szolgálókra is kiárasztom 
Lelkemet azokban a napokban.”

A Szentlélek Jézus földi életében is döntő szerepet töltött be. Jézus 
a Biblia szerint a Szentlélek erejéből fogant. A Szentlélek szállt le rá, 
amikor megkeresztelkedett, és szolgálatát a Szentlélek tette eredmé-
nyessé. „Az Úr Lelke van bennem” – mondotta Jézus nyilvános működé-
sének kezdetén, Izajás prófétát idézve. És kereszthalála után a Szentlé-
lek támasztotta fel.

Elfogatása előtt, az utolsó vacsora alkalmával Jézus megígérte tanít-
ványainak, hogy nekik is el fogja küldeni a Szentlelket.

Ez azt jelentette, hogy a Lélek a tanítványokkal lesz, mint ahogyan 
Jézus is velük volt. Míg azonban Jézust bizonyos korlátok mögé szorí-
totta az emberi test, a Szentlélek mindenütt jelen lehet, ahol tanítvá-
nyok vannak.

Az ígéret azt is magában foglalta, hogy a Lélek rá fog mutatni az 
Istenről szóló igazságokra. Meg fogja mutatni a világnak az igazi ér-
tékeket, a jó és a rossz közötti különbséget, felfedi isten igazságát, és 
terjeszti az Örömhírt. Mindent összegezve a Szentlelket úgy kell elkép-
zelnünk, mint Jézus Lelkét, aki a tanítványokban lakozva folytatja az Úr 
által megkezdett művet.

Pünkösd napján a Szentlélek valóban kiáradt az egybegyűt tanítvá-
nyokra. Péter apostol odaállt az emberek elé, és megmagyarázta ne-
kik, hogy ezzel beteljesedett Joel jövendölése. Kezdetét vette tehát a 
„Szentlélek korszaka”, amely ledöntötte a régi korlátokat, és valóságos 
tavaszt hozott az ember és az Isten kapcsolatában.

A Szentlélek életadó erő a kereszténység számára: biztosítja Krisztus 
szolgálatának teljességét, közösséggé formálja az Egyházat, és képessé 
tesz bennünket az Evangélium hirdetésére.

A Szentlélek ajándékai olyan adományok, melyeket egyes szemé-
lyek kapnak azzal a céllal, hogy segítségükkel a közösséget szolgálják. 
Az Újszövetség említést tesz a bölcsesség adományáról, a másokról 
való gondoskodás, a tanítás, a gyógyítás, a nyelveken való beszéd stb. 
adományáról. Némely adomány nem mindennapi képességekkel ru-
házza fel az egyént, mások egyszerűek, gyakorlatiasak, és nincs bennük 
semmi különlegesség. De mindegyik hozzájárul ahhoz, hogy az egyház 
kiegyensúlyozott közösséggé fejlődjön, és képes legyen az igazság au-
tentikus hirdetésére. 

Míg a Szentlélek adományai minden egyén esetében különbözőek, 
a Lélek gyümölcsei ugyanazok. Mindegyik az önzetlenségből táplálko-
zik. Szent Pál ezeket említi közülük: szeretet, békesség, öröm, türelem, 
jóság, kedvesség, hűség, alázat és önuralom.

A Lélek gyümölcsei nem egymástól független értékek, nem gyűjthe-
ti őket az ember úgy, mint például ahogy a bélyegeket gyűjtik. A gyü-
mölcsök a kereszténynek a Szentlélekkel teljes életviteléből fakadnak, 
és megnemesítik az egész személyiséget. Az adományok különleges 
képességek ugyan, de a Lélek gyümölcsei nélkül semmit sem érnek. 

A legcsodálatosabb az, hogy a Lélek új szabadságérzetet és azo-
nosságtudatot ad az egyénnek. Ezért mondjuk, hogy csak a Lélek által 
nevezhetjük Jézust Urunknak, Istent pedig Atyánknak. A Lélek segít-
ségünkre van az imában is, emberi szavakkal kifejezhetetlen módon 
fohászkodik értünk Istenhez.

A Szentháromság

A Bibliából láthatjuk, hogy isten tevékenységének háromféle módja 
van:

Az Atyaisten tartja fenn a világmindenséget. Ő teremtett mindent, 
Ő fogta át szeretetével az egész teremtést.

A Fiúisten, Jézus Krisztus az Atya küldötteként megtestesülve a világ 
megváltója lett. Valóságos ember és valóságos Isten volt. Közvetítőként 
tevékenykedett már a teremtés idejében is, és ugyanúgy közvetített az 
új teremtés megalkotásában.

A Szentlélekistent amolyan „végrehajtó szerv”-ként képzelhetjük el. 
Általa van jelen az Atya és a Fiú az egyházban és a világban.

E három isteni személy sajátságos egységet alkot, melyet a Szent-
háromság, azaz „az egy Isten három személyben” fogalmával magya-
rázunk.

Andrew Knowles: Út a hithez című könyvéből

A Szentlélek

El Greco: A Szentlélek eljövetele
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Május 28. 
Ma Csanád, Emil, Ágoston, Vilmos, 
Vilma, Germán, Karád napja van.

Emil 
Latin eredetű név. Jelentése: versen-
gő, vetélkedő. 
Vilmos 
A germán eredetű Wilhelm névnek 
a latinosított Vilhelmus formájá-
ból származik. Elemeinek jelentése: 
akarat+(védő)sisak. 

1908 (101 éve történt)
Megszületett Ian Fleming angol író, 
James Bond megalkotója.

1968 (41 éve történt)

Melbourneben megszületett Kylie Mi-
nogue ausztrál énekesnő, színésznő  
(I should be so lucky, Loco-Motion).

Május 29. 
Ma Magdolna, Mária, Jukundusz, 

Maxim napja van.
Magdolna 
A Héber eredetű Magdaléne magyar 
változata. Jelentése: magdalai, torony, 
bástya. 
Maxim 
Latin eredetű név, a Maximus család-
névből származik. Jelentése: nagy nö-
vésű, magas.   

1982 (27 éve történt)

Meghalt Romy Schneider (eredeti 
néven: Rosemarie Magdelena Albach-
Retty) osztrák születésű színésznő, Sis-
sy hercegnő leghíresebb alakítója (A 
per; Mi újság, Cicamica?).

1953 (56 éve történt)
Edmund Hillary és Tenzing Norgay ser-
pa ezen a napon értek fel elsőként a 
világon a Mount Everest csúcsára.

Május 30. 
Ma Zsanett, Janka, Johanna, Dezső, 

Félix, Vazul, Nándor, Ferdinánd 
napja van.

Janka 
Héber-görög-latin-magyar eredetű 
név, a Johanna változata, ami a János 
férfinév női párja. Jelentése: Jahve 
megkegyelmezett, Isten kegyelme, Is-
ten kegyelmes. 

Nándor 
Régi magyar személynév, a nándor 
népnévből származik, a 19. században 
felújították vagy újra alkották a nevet 
a Ferdinánd magyarítására. Jelentése: 
dunai bolgár. 

1431 (578 éve történt)

Rouenban eretnekség és bűbájosság 
vádjával máglyán megégették Jeanne 
d’Arc-ot, az Orleans-i Szüzet, akit 1456-
tól – rehabilitálása óta – francia nem-
zeti hősként tisztelnek.

1594 (415 éve történt)
A május 19-én, Esztergom ostromá-
nál szerzett sebeibe belehalt Balassi 
Bálint, a magyar reneszánsz költészet 
kiemelkedő alakja.

1912 (97 éve történt)
Az Ohio állambeli Daytonban 44 éves 
korában meghalt Wilbur Wright ame-
rikai pilóta, aki fivérével 1903-ban 
végrehajtotta az első sikeres motoros 
repülést.

Május 31. 
Ma Petronella, Angéla, Tilda, 

Matild, Mária napja van.
Petronella 
A Petrónia kicsinyítő képzős, az alap-
névnél ismertebb származéka. A Pet-
rónia a latin Petronius nemzetségnév-
ből származó férfinévnek (magyarul: 
Petróniusz) a női párja. Ez az etruszk 
petro vagy a latin petra szóból való, 
ezek jelentése: edzett férfi, illetve kő. 
Angéla 
Görög, latin eredetű név. Jelentése: 
angyal, követ, hírnök. 

2009. május 31. 
Nemzetközi gyermeknap. A világ több 
országában megtartott ünnep. 1950 
óta május utolsó vasárnapján ünne-
peljük. Ezen a napon minden nagyobb 
településen játékos programokat, ver-
senyeket, báb- és színielőadásokat 
rendeznek a gyermekek számára. 
Pünkösd (Lásd írásunkat a 10. oldalon.)

1594 (415 éve történt)
Velencében meghalt Tintoretto (ere-
deti nevén: Jacopo Robusti) itáliai 
festő, aki a manierizmus egyik kiemel-
kedő alakja volt.

Június 1. 
Ma Tünde, Konrád, Torda, Angéla, 

Jusztin, Paulina, Hortenzia, 
Simeon, Fortunát napja van.

Tünde 
Vörösmarty Mihály alkotta a tündér 
szóból a Csongor és Tünde című mű-
vében.

Jusztin 
A latin eredetű Justinus név rövidülé-
se, ez a Justus, magyarul Jusztusz to-
vábbképzett alakja. 

1914. június 1. (95 éve történt)
Meghalt Feszty Árpád festőművész. 
Főleg vallási tárgyú és történeti képe-
ket festett. Népszerűségét elsősorban 
a Magyarok bejövetele (1896) c. körké-
pének köszönhette, amely II. világhá-
ború alatt nagyon megsérült. Jelenleg 
az ópusztaszeri Történelmi Parkban 
látható.

1926 (83 éve történt)

Los Angelesben megszületett Marilyn 
Monroe (eredeti nevén: Norma Jeane 
Baker v. Mortenson) amerikai filmszí-
nésznő.

Június 2. 
Ma Anita, Kármen, Jenő, Ábel, 

Csilla, Péter, Irma, Ármin, Kornél, 
Geminián, Eugén napja van.

Anita 
A héber Anna név spanyol változatá-
ból származik. Jelentése: kegyelem, 
könyörület. 
Kármen 
Héber, spanyol eredető név. Jelentése 
Karmel-hegyi, kert. Szűz Mária spanyol 
megnevezéséből a Nuestra Senora del 
Carmen (Karmel hegyi Miasszonyunk) 
kifejezésből származik. 

1904 (105 éve történt)
Megszületett Johnny Weissmüller öt-
szörös olimpiai bajnok amerikai úszó, 
a Tarzan-filmek hősének megformá-
lója.

1896 (113 éve történt)
Guglielmo Marconi Nobel-díjas (1909) 
fizikus szabadalmaztatta a rádiót.

Június 3. 
Ma Klotild, Tilda, Cecília napja van.

Klotild 
Germán eredetű német névből szár-
mazik. Elemeinek jelentése: dicsősé-
ges, híres+harc. 
Cecília 
Latin eredetű név. A Caecilius római 
nemzetségnévből származó férfinév-
nek a női párja. Lásd még a Cecilián 
férfinévnél. Jelentése: A Ceciliusok 
nemzetségéből való. A név alapja egy 
vak jelentésű latin szó.   

1899. június 3. (110 éve történt)
Budapesten megszületett Békésy 
György magyar származású, Nobel-dí-
jas biofizikus, akusztikus. Fizikai dokto-
rátusát Magyarországon, a Budapesti 
Pázmány Péter Tudományegyetemen 
szerezte meg. 1946-tól külföldön dol-
gozott, többek közt Stockholmban, a 
Harvard Egyetemen és a Hawaii Egye-
temen. Kutatómunkáját és eredmé-
nyeit 1961-ben jutalmazták élettani-
orvosi Nobel-díjjal, az elismerést „a fül 
csigájában létrejövő ingerületek fizikai 
mechanizmusának felfedezéséért” 
kapta. Elismert szakértőként tartot-
ták számon a közép-amerikai indián 
kultúrák területén is. Nem sokkal 73. 
születésnapja után Honoluluban halt 
meg.

1906 (103 éve történt)

Megszületett Josephine Baker ameri-
kai születésű táncosnő, aki világhódító 
útjára indította a ragtime zenére tán-
colható charlestont.

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

Tintoretto 
festménye

Johnny 
Weissmüller
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Tavaszköszöntő, lélektisztító szép ün-
nepünk pünkösd.

Neve a görög pentekosztész szó-
ból ered, ami a húsvéttól számított ötve-
nedik napot jelenti. Igen, pünkösd a hús-
vét utáni ötvenedik nap, ugyanúgy mozgó 
ünnep, mint a húsvét, ezért aztán van, 
amikor júniusra esik, van, amikor májusra. 
Régen úgy tartották, ekkor is, mint a nagy 
ünnepeken, meg kell állni egy pillanatra, 
imádkozni, ünnepelni, emlékezni és pihen-
ni a nagy nyári munkák előtt, hiszen ezután 
már ugyancsak meglódul a természet, jön-
nek a komoly erőt igénylő mezőgazdasági 
munkálatok. Ilyenkor volt a pihenés és az 
imádkozás ideje, imádkozni, kérni a jó Isten 
segítségét a bő terméshez, a katasztrófák 
elkerüléséhez, kérni erőt, egészséget a 
munkához.

A keresztény vallás szerint ekkor a Szent-
lélek leszállt az apostolokra. Krisztus menny-
bemenetele után ugyanis az apostolok, 
Mária és a legközelebbi tanítványok együtt 
maradtak, és együtt ünnepelték meg a pün-
kösdöt. Erről ezt írja a Biblia: „Amikor pe-
dig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan 
együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen 
hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás tá-
madt az égből, amely betöltötte az egész 
házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek 
jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak 
és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan 
megteltek Szentlélekkel és különféle nyel-
veken kezdtek el beszélni, úgy, ahogyan a 
Lélek adta nekik, hogy szóljanak.”

A templomokban évről évre megem-
lékeznek erről a napról, a lángnyelveket a 
pünkösdi rózsa szirmai jelentik, a Szentlélek 
jelképeként pedig valamikor fehér galam-
bot repítettek szabadon a mise alatt. Egykor 
a lányok erre az alkalomra piros ruhába öl-
töztek.

Az ünnepre régen és ma is zöld ágakkal 
díszítik fel a templomokat. Így volt ez már a 

középkorban is, amikor zöld ágak borították 
a házakat és az iskolákat is. A katonáknak 
ugyancsak legkedvesebb ünnepük volt, 
erről Balassi Bálint is megemlékezett egyik 
versében, amikor arról szólt, hogy: „Áldott 
szép Pünkösdnek gyönyörű ideje, / Mindent 
egészséggel látogató ege, / Hosszú úton 
járókat könnyebbítő szele!” Ekkor ugyanis 
a török ellen küzdő katonák is vigadhattak. 
Megválaszthatták maguk közül a pünkös-
di királyt, volt lóverseny, futás, rúdmászás, 
bikával vívott küzdelem. A középkorban a 
Bibliában leírt szél zúgását, amely a Szentlé-
lek eljövetelét előzte meg, kürtökkel, harso-
nákkal utánozták. A tüzes nyelveket pedig 
égő kócok dobálásával idézték föl, ezeket a 
templom padlásáról eresztették le a hívek 
közé.

A pünkösdhöz is számos népszokás 
kötődik. A pünkösdi király választása még 
nem is olyan régen sok helyen hagyomány 
volt. A megválasztott legény, a pünkösdi ki-
rály egy évig a falu, a közösség első legénye 
volt. Szervezte a mulatságokat, a vasárnapi 
táncot, minden lakodalomba, jelentősebb 
összejövetelre hivatalos volt, sokszor ő te-
remtett rendet a vitatkozók, veszekedők 
között. Ám királysága csak egy évre szólt, 
ezért is a mondás: „Rövid, mint a pünkösdi 
királyság.” Sok helyen a király mellé királynét 
is választottak. Ez ugyancsak nagy meg-
tiszteltetés volt. Volt, ahol a királynéjárást 
is megszervezték. Ekkor a lányok menete a 
kis királynéval, aki a falu legszebb lánya volt, 
végigjárta a falut, énekeltek, táncoltak. A 
kezükben levő kosárkából virágot szórtak, 
dalolásztak, énekük végén pedig magasba 

emelték a pünkösdi királynét és hangosan 
kurjantották: „Ekkora legyen a kendtek ken-
dere.” A háziaktól süteményt, diót, almát, 
aprópénzt kaptak.

Fennmaradt egy kedves köszöntő is, 
amely a következő:

Víg a Noé kis galambja,
Megtért az özönvíz habja.
Zöld ágat viszen szájába,
Nyugvást téve le bárkába.
Én is most mint e zöld ággal,
E pünkösdi királynéval
Beköszöntök kiáltással:
Légyen az Isten e házzal,
Szívemből kívánom!

Az ötvenedik nap

Piros pünkösd napja

Lányok kísérik a faluban a pünkösdi királyt

Pünkösdkor a Szentlélek leszállt  
az apostolokra

A legismertebb pünkösdi búcsúhely 
Csíksomlyó



Jó
 P

aj
tá

s, 
19

. s
zá

m
, 2

00
9.

 m
áj

us
 2

8.
11

Az ötvenedik nap

Piros pünkösd napja Május 8-án és 9-én Péterrévén nagy ünnep volt: találkoztak 
a Samu Mihály és a harkányi Kitaibel Pál iskola tanulói, ve-
zető tanáraik, valamint az igazgatóhelyettes, Kiss József 

Levente. 
A péterrévei igazgató, Beretka Ferenc elmondása szerint Har-

kány és Péterréve testvértelepülés, ezért kerülhetett sor a két iskola 
találkozójára. 

– Tavaly írtuk alá a megállapodást – mondta az igazgató –, s 
ezentúl évente egyszer találkoznak a gyerekek. Az idén mi vagyunk 
a házigazdák. Valójában a költészet napjára terveztük a találkozót, 
de így sikerült. Mivel a harkányi iskolának van kisbusza, így csak 14 
tanuló jöhetett a kísérő pedagógusokkal.

Az első napon ismerkedtek a gyerekek, majd volt barátságos 
labdarúgó-mérkőzés, játszóház… Este, vacsora után a helyi tanu-
lók otthonukban látták vendégül a harkányi gyerekeket. Másnap 
Óbecsére látogattak, megnézték a város nevezetességeit.

Először a Tisza-parton megtekintették az Eifel, a párizsi Eifelto-
rony tervezője tervezte zsilipet. Utána az Erdőtelepítők parkjába 
vezette őket az idegenvezető szerepét betöltő Sándor Pál, a községi 
tanács tagja. Itt a vendégek a rendezett parkban gyönyörködhet-
tek, a majd ötvenéves fákban, szép bokrokban. Továbbhaladva 
láthatták a Mladost  Sportközpontban a melegvizes medencéket, 
az olimpiai méretű medencét. Látták  az európai hírű Than Károly 
vegyész és Than Mór festő szülőházát. A központban először meg-
nézték az ortodox templomot, ahol az Uroš Predić festőművész 
készítette ikonsztázt tekinthették meg, melyet 63 ikon díszít. Az 
egyiken fölismertük Branko Radičevićet. A tőszomszédságban lévő 
katolikus templomba is bementek, ahol a hatalmas oltárképet, Than 
Mór festményét láthatták. 

A Népkönyvtárban Kinka Erzsébet, a könyvtár igazgatónője 
fogadta a kis csapatot, majd a gimnazisták, Cseri Angéla magyar-
tanárnő diákjai igazán szép műsorral rukkoltak ki. A  verses, zenés, 

anyanyelvük szépségét bemutató előadás, mellyel Sátoraljaújhe-
lyen kimagasló eredményt értek el,  mindenki tetszését elnyerte. A 
harkányi iskola igazgatóhelyettese szót kért, s örömét fejezte ki.

– Lenyűgözött az itt látott, hallott műsor. Közben az jutott eszem-
be, hogy Tompa Mihály, a 19. század nagy költője így fogalmazott: 
„…pusztulunk, veszünk, / Mint oldott kéve széthull nemzetünk.” 
Míg ilyen fiatalok élnek, mint akik ezt a szép műsort készítették, erre 
nem  kerül sor. Szeretném példaképként állítani őket a vendéggye-
rekek elé.

 Kilátogattak Jezeróra is, ahol megnézték a kastélyt, a ménest. 
Végül megebédeltek a kastélyszálló éttermében, majd hazaindul-
tak.

Szép találkozó volt, ismerkedtek, barátkoztak a gyerekek, s azzal 
váltak el, hogy legközelebb Harkányban találkoznak.

Koncz Erzsébet

Testvériskolák találkozója
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Tavunk vize

A tó környéke nagyon szép, 
De annak vize már nem kék.
Milyen a víz? Szürke, piszkos.
Vajon mitől ilyen szutykos?

Kutyát, macskát benne mossák,
A hulladékot beledobják.
Semmire sem vigyáznak, 
Mérget, piszkot belehánynak.

Sok felnőtt és gyerek idejár,
Hűs vizében vidáman és boldogan úszkál.
De a tisztaságra senki sem vigyáz,
A vízbe piszkot és szemetet dobál. 

Az eső esik, s színe bizony  sárga,
A sok kosz annak a hibája.
Mert a partról, amit tegnap hagytál,
A víz sodorta magával lanyhán.

Ha ezután vizét tisztán tartod, s vigyázol rá,
Szemetet, piszkot nem dobálsz már,
Tiszta kék vizében meglátod magad,
Hullámaiban élvezheted újra a nyarat.

Kocsis Elizabetta, 6. osztály
Dózsa György iskola, Gunaras

Tubi

A kedvencemet régen láttam már, de hozzá hasonló madárral gyakran 
találkozom.

Ő egy szürke tollú gerlice. Csőre pici és piros. Utoljára 2 éves koromban 
láttam, és arra emlékszem, hogy a fenyőfánkon lakott. Nem nagyon talált 
magának ennivalót, ezért anyukám és én mindig morzsával etettük. Nem 
félt tőlünk, mert tudta, hogy nem bántjuk, és végül úgy hozzánk szokott, 
hogy szinte már gazdáinak tekintett bennünket. Amikor az udvaron tartóz-
kodtunk, odajött hozzánk, hogy adjunk neki valami ennivalót. Ha semmi 
sem jutott neki, akkor sem volt mérges, hanem folytatta körülöttünk a röp-
ködést. Kiskoromban mindig járni szerettem volna, ezért járókában töltöt-
tem a szabad időmet, és Tubi mindig követett, mert tudta, hogy ahol én 
vagyok, ott valami ennivaló is akad. 

Miután megtanultam járni, elköltöztünk. Tubit azóta se láttam, de az 
ottani szomszédaink azt mondják, hogy a feleségével és gyerekivel még 
mindig visszajár.

Bús Levente, 7. osztály
Október 10. iskola, Szabadka

Kis macska nagy pácban

Mindig is vágytam egy kismacskára. Az idén nyáron teljesült az álmom. 
Kaptam egy kiscicát. De nem tudtam, hogy egy ilyen szőrmók ennyi bajjal jár.

A mi kis bolyhos cicánk nagyon torkos, ezért lett Bolyhos a neve. Egy-
szer, mikor vittem neki a kaját, nem engedte, hogy feldaraboljam a tésztát, 
hanem rögtön nekiesett. Ezért történt az, hogy majdnem megfulladt. De 
szerencsére én nem estem pánikba, hanem megfogtam, és kihúzta ma szá-
jából az ételt, és így menekült meg a fulladástól.

Remélem, ahogy nő, úgy okosodik is, és nem lesz olyan torkos.

László Roland, 4. osztály 
Október 10. iskola, Szabadka

Ákos, a kos

Az okos Ákos kos,
beszédében választékos,
öltözékében százszázalékos,
kosárral a kezében
vásárolni ment. 

A boltos kos 
így okoskodott:
– Nem jó a mákos étel,
mert sokkos állapotot okoz.

Ám az okos Ákos kos,
így válaszolt:
– Á, boltos kos,
itt a kosár a kezemben,
tetszik vagy sem, a kosban ott az ár!

Ákos kos, ugyanis mákos gubát enne!
Hiába okoskodott a boltos kos,
Ákos kos ebédre a mákos gubát
forralt, fehér tejjel nyakon öntötte.

Ezután Ákos kosárlabdázni ment
a virágos rétre, ahol sok káros bogarat majdnem letaposott.
Ákos kos egy óra alatt nyolcvannyolc kost dobott,
és a büszkeségtől hangosan tapsolt.

Hazafelé a sok káros bogártól megkérdezte:
– Sok virágot totálkárossá tesztek,
ez szándékos?
– Nem! De a virág a bogárgyomornak igen fontos!

Ezzel az okos Ákos kos még okosabb lett,
lassan haza is koslatott.
Ezt a napot fel is jegyezte magának,
hogy még okosabb lett, hála a sok bogárnak.

Szkocsovszki Zsolt, 5. osztály
Ivan Goran Kovačić iskola, Szabadka

Tomić Szandra szabadkai tanuló rajza
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Az én kedvenc állatom

Az én kedvenc állatom egy kutya. Foxinak hívják, sárgásbarna színű. 
Most két hónapos. Aranyos kis jószág.

Az anyukája nehéz fialás után négy élő és két halott kiskutyát hozott a 
világra. Foxika annak köszönheti életét, hogy kisfiú. Ugyanis apu azt mond-
ta, hogy csakis fiú kutyát hagyhatunk meg. Szépen felcseperedett, és ele-
ven kutyus lett belőle.

Mindennap, amikor jövök haza az iskolából, ott vár engem a ruhaszárító 
előtt. Amikor meglát, odarohan hozzám, és elkezd ugrándozni. Jellegzetes-
sége, hogy egy centis bajusza és szakálla van, és ezzel a kis szakállal úgy 
néz ki, mint egy kis festőművész. Telhetetlen jószág, minden ennivalót be-
habzsol, még az anyukájáét is megeszi, ha olyan kedve van. Amikor éhes, 
felágaskodik arra a vödörre, amiben keverjük nekik az ennivalót, így jelzi, 
hogy üres a pocakja. Pár napja az anyja fogott neki egy egeret. Azt sem 
tudta, mit csináljon vele. Dobálta a falnak, rázta-cibálta, nagyon sokat ne-
vettünk rajta. Az anyukája tacskó, az apukája pedig keverék kutya, szóval 
ő sem fajtiszta. Igazi rosszcsont. Mindig valami turpisságon töri a buksiját. 
Előszeretettel lopja el a teraszról a székpárnákat, vagy éppen apa zokniját 
szaggatja. Tegnap például, amikor anya teregetett, kivett egy fehér alsó-
neműt a kosárból. Akkor a legédesebb, amikor az ugatást gyakorolja. Csak 
attól félek, hogy ha megnő, olyan lesz, mint az anyja, aki állandóan a jármű-
vek után futkos, sőt tereli az állatokat is. Sok veszély fenyegeti míg felnő, de 
mi, ahogy csak tudunk, vigyázunk rá.

Szeretném, ha sokáig élne, és ilyen rosszcsont és vicces maradna, mint 
most!

Surányi Bettina, 5. osztály
Kis Ferenc iskola, Orom 

Móci

A mi kutyusunk neve Mozart, de Mócinak becézzük. Móci kutyust egy 
hónapos korában vettük a galambpiacon, egy meszesládában árulták. A mi 
Mócink augusztus 5-én tölti be a második évét. Ezen a napon van az uno-
katestvérem, Dalma szülinapja is, aki tizenhárom éves. Mócit sűrűn viszem 
sétálni, de volt már kerékpártúrán is.

Egyszer elvittem sétálni, és egy kapuból kiugrott egy kétszer akkora ku-
tya, mint ő. A kutyusom nagyon civakodott, és végül ő győzött. Nagyon 
büszke volt rá. Máskor pedig jöttek hozzánk a vízóraolvasók. Móci rájuk ro-
hant, s a nadrágjukat kezdte cibálni. Ha idegenek jönnek, ő mindig ugatni 
kezd. Mócikát azért választottuk, mert nagyon nyugodt és szófogadó ku-
tyus, de igazi házőrző.

Remélem, egyszer kutyakiállításra is elvisszük. A családommal nagyon 
szeretjük. Mócus is nagyon szeret mindenkit, még a távoli rokonokat is, fő-
leg a gyerekeket.

Papp Sarolta, 3. osztály 
Kizúr István iskola, Szabadka 

Kedvencem

Régi vágyam, hogy legyen egy kutyám, de a szüleim nem engedték, 
mert széttúrná a kertet. Nemrég teljesült az álmom, de akkor még nem szá-
mítottam rá, hogy egy ilyen háziállat mennyire szemtelen.

A nyáron költöztünk át egy másik házba, mert a régi már túl kicsi volt. 
A szomszédságban egy szerb család lakik. A kutyájukat Srećkónak hívják. 
Mivel csak sövénykerítés van, mindig átjön hozzánk. Barna a drótszőre és 
hosszú az orra. Rövid lába van, és hangosan ugat. Nem harap, inkább csak 
gáncsol, ugyanis amikor „megőrül”, elkezd össze-vissza rohangálni. Előug-
rik az egyik bokorból, jól elbuktat, aztán mire fölocsúdsz, már nincs is ott.

Nemrég, amikor apukám a pizzát hozta be a szülinapomra az autóból, 
Srećko végig követte.

A lépcsőnél megállt és leült. Apukám épp a cipőjét vetette le, közben 
így szólt:

– Nem, Srećko, te nem kapsz.
A kutya elkezdte csóválni a farkát. 
– Hiába játszod a jó fiút, úgyse adok.
Erre Srećko a lehető legértelmesebb kutyaarcot vágta. Fejét félredön-

tötte, szemei csillogtak, mintha csak azt akarná mondani: „Ennek úgyse 
tudsz ellenállni.”

– Nézzétek, mit csinál a kutya! – szólt apukám.
Mindenki nevetett. Srećko lehajtotta a fejét és elkullogott. De hozzáte-

szem, hogy neki is jutott a szülinapból, ő ette meg a maradék tortát. 
Már említettem, hogy szerettem volna egy kutyát, de kettő lett belő-

le, ugyanis a másik szomszédból is átjár a kutya. Mancsinak hívják. Ő kicsi, 
Srećkoval ellentétben. Hosszú szőre és dülledt szemei vannak. Őt akár be is 
falazhatják, úgyis kiszökik. Nemrég iskolába mentem a testvéremmel. Egy-
szer csak hátranézek, és kit látnak szemeim:

– Nézd, Mancsi egész eddig követett minket!
– Nem mész mindjárt haza! – szólt rá a testvérem.
Persze, Mancsi a füle botját se mozdította.
Jó így, hogy van két kutyám, akik különben nem is az enyémek. Sajnos 

anyukámék kerítést fognak csináltatni a ház köré, és akkor majd nem jöhet-
nek át a kutyák.

Virág Péter, 6. osztály
Cseh Károly iskola, Ada 

Barátságunk története

A kutyámat Lédinek hívták, akkor látta meg a napvilágot, amikor én is.
Édesanyám nevezte el így. Németjuhász volt, gyönyörű, fényes bundá-

jú, a nyakánál egy fehér folttal. Apukám mindig azt mondta nevetve, hogy 
a fehér folt  a fehér gallérja. Együtt cseperedtünk fel, és már kiskoromban 
örök barátságot kötöttünk. Mikor négy- vagy talán ötéves lehettem, a szü-
letésnapunkat ünnepeltük. Én homokból csináltam neki tortát, faágakat 
szurkáltam bele gyertyák helyett. Természetesen Lédi nem ette meg, de az 
én szemeben ez volt a világon a legszebb, leghabosabb ajándék, melyet 
határtalan szeretettel készítettem az ünnepeltnek.

Sajnos az idő múlásával az én szegény kutyám beteg lett. Őszülni kez-
dett, és egy reggelen megtörtént, amitől legjobban rettegtem. Lédi kimúlt. 
Anya nem akart kiengedni az udvarra, amíg apukám el nem ássa. Elkezd-
tem zokogni, és gyerekes hisztéria tört ki rajtam. Mindenáron ott akartam 
lenni a kutyám „temetésén”. Nagy nehezen kiszöktem. Mindenütt nagy 
csend volt, halálos csend. Anyu puha kezeivel letörölte a könnyeimet, és 
vigasztalt. 

– Majd lesz másik kutyád... – mondta. 
De nekem mondhattak bármit, majd belehaltam ebbe az iszonyatos 

űrbe. Lédi tízéves volt. Soha többé nem kellett másik kutya, mert nála hű-
ségesebb társat keresve sem találtam volna. Ő haláláig hű maradt kis gaz-
dájához: hozzám.

Kovács Leila, 8. osztály 
Thurzó Lajos iskola, ZentaDulka Dóra törökbecsei tanuló rajza
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Kedves Pajtások!
Házi kedvenceink bearanyozzák életünket, belopják magukat 

a szívünkbe. Belopják magukat az írásaitokba is, a jó írások által 
pedig a Rügyfakadásba.

A játékos kedvű lényekről szóló vidám és szomorú történetek 
az állatbarát gazdik jeleméről is árulkodnak. A szeretet, ragasz-
kodás, együttérzés különösen a leíró részekből sugárzik. Szko-
csovszki Zsolt mesealakká avanzsált (elléptetett) állata, a kos 
pedig már azt is megengedhet magának, hogy versbe bújva já-
tékaival, szójátékaival szórakoztasson bennünket.

Az sem maradhat ki a mai Rügyfakadásból, ami most leg-
inkább foglalkoztat benneteket, s amit Szidor Máté: Az utolsó 
dolgozat és Lajkó Renáta Kezemben a sorsom című fogalma-
zásra, valamint Berényi Bernadetta búcsúverse fejez ki nagyon 
meggyőzően. 

A héten érkezett írásokat a következőknek köszönöm:
Pacsér: Nagy Nikolett, Kosaras Elizabett, Vízi Kristóf;
Törökbecse: Farkas Rita, Gephárt Enikő, Horvát Renáta, Jésity 

Kornélia, Király Noémi, Rigó Annamária, Szűcs Rita, Ződi János;
Zenta, Thurzó Lajos iskola: Bakos Anna, Csilag Georgina, 

Krnjac Marija, Surányi Boglárka és Tomasich Zsóka.
A többnek jobban örülnék, de megértő vagyok és várok.
Üdvözlettel:

Tomán Mária

Sóti Nikoletta 
zentagunarasi 

tanuló rajza

Búcsúvers

Sok éve jártok ebbe az iskolába,
E sok-sok gyermek otthonába,
S most álltok az út végén,
Az általános iskola befejezésénél.

Réges-régen, még az elsőben,
Messze tűnt e pillanat,
De elérkezett ez az év is,
Mi pedig segítjük utatokat.

Nemsokára egy új kezdet nyílik meg előttetek,
Sose búsuljatok, emeljétek fel a fejetek,
Mert mindaz, ami itt maradt, ugyan szép
De ott is lesz majd sok boldog év.

Itt marad sok-sok barát,
Ne felejtsd el kedves szavát.
Csak fogadd el, hogy halad az élet,
Hidd el, hogy el nem vesznek az igazán szép évek.

Berényi Bernadetta, 7. osztály
Hunyadi János iskola, Csantavér

Az utolsó dolgozat

Az osztályban vagyunk, nagyon szorító helyzet ez mindnyájunknak. 
A szememet az eddig nagy nehezen összeszedett szavakra és az ezekből  
összetákolt, leírt szövegrészletre meresztem, miközben felnézek, csupa 
üres tekintetet látok magam körül. Jómagam a tanterem bal sarkában ülök 
a karcolatoktól és firkálmányoktól díszes iskolapadban, amit én inkább 
egy négylábon álló rajzlapnak neveznék, mert már majd összeroskad a sok 
betű, rajz és szám alatt. Újra a dolgozatfüzetembe nézek, és gondolkodni 
próbálok. A ceruzám egy-két betűt talán kiírhat még, de már az sem bírja 
ezt a nagy feszültséget és csöndet, amit néha a nyitott ablakon keresztül 
hallható madárcsiripelés tör meg. Mozgolódás támad, a bal oldal második 
padjában. Egy lány, akin fekete felső és azon valamilyen fehér trikó van, 
egyszerre csak feláll az asztaltól, kezében a dolgozatfüzetével elindul a ka-
tedránál ücsörgő tanárnő felé. Hamarosan vissza is ér a helyére, utána még 
ketten összeszedik a bátorságukat, felállnak, és ők is a katedrára helyezik 
dolgozatfüzetüket. Egyre nyomasztóbb az a tudat, hogy most már mindig 
kevesebben írjuk a dolit! Hamarosan egy fiú is felkel, ő is átadja a füzetét. 
Engem idegesség fog el, mire észbe kapok, már csak öten írunk. Végre 
megemberelem magam, átolvasom az általam írt „katasztrófát”, amit si-
került eddig a füzetembe vésni. Olvasás közben számtalan hibát észlelek, 
de reménykedve és önbizalommal telve végül felállok, és pillanatok múlva 
átadom a dolgozatom.

Szidor Máté, 8. osztály 
József Attila iskola, Bácskertes

Kezemben a sorsom

Számtalan tervem volt már az életem folyamán, de egyiket sem tartot-
tam a legmegfelelőbbnek. Gyerekkori ábrándok szövődtek bennem, mint 
minden más korombeli pajtásban.

Az első álmom az volt, hogy zongoraművész legyen belőlem. Hat-
évesen hallgattam egy kompozíciót, amit emlékeim szerint Mozart kom-
ponált. Akkor hoztam egy igazi, határozott döntést a jövőmről. A célom 
érdekében a szüleim beírattak a zeneiskolába. Nagyon boldog vltam, egy 
új szakasz kezdődött el az életemben. Az osztálytársaim olyanokat mon-
dogattak, hogy nem jó a zenede, nehogy oda iratkozzál a középiskolába. 
Ezt már hatodik osztályos koromban közölték velem. De amikor elkezdtem 
a nyolcadik osztályt, megfordult a fejemben az, hogy tolmács vagy színész 
is lehetnék. Amikor ezt elmondtam a szüleimnek, kerek szemmel néztek 

rám, nem tudták, hogy miért változtattam meg a döntésem. Rémület fo-
gott el. Azt hittem, hogy nem fogják megengedni a szüleim, hogy nyelvi 
gimnáziumba iratkozzak. De szerencsére tévedtem. Elfogadták az elhatá-
rozásomat, és nem a szolfézst és a zongorát gyakoroltam a felvételi vizsgá-
ra, hanem a magyar és az angol nyelvet. A szívemre hallgatok. A barátnőim 
le akarnak beszélni a gimnáziumról, mert nagyon nehéz, sokat kell tanulni. 
De én kiállok a döntésem mellett. Nem félek a felvételitől, mert magyarból 
és angolból is értem az anyagot.

Zeneiskola vagy nyelvi gimnázium? Egy évig töprengtem ezen. A szü-
leim, barátaim és ismerőseim mellettem állnak és biztatnak, hogy sikerülni 
fog a legújabb tervemet véghezvinnem.

Lajkó Renáta, 8. osztály 
Ivan Goran Kovačić iskola, Szabadka
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A sztár alapvetően vidám teremtés, és 
maga sem érti, hogy miért szerepel-
tetik mindig a rendezők olyan drá-

mákban, amelynek depressziós a hangulata 
– New York legnagyobb városnegyedében, 
Brooklynban nevelkedett – 1982-ben már 
egy brit tévésorozatban láthatták a nézők, a 
Meghökkentő mesék egyik sikerültebb epi-
zódjában – Nyilatkozatából: „A nevem Jen-
nifer, én egy nagyon ambiciózus színésznő 
vagyok, és borzasztóan komolyan dolgo-
zom, mert a munkát nem lehet összecsapni, 
ezt nem szabad megtenni...”

– Mesélj magadról!
– Egyedüli gyerekként cseperedtem 

fel New Yorkban, pontosabban Brooklyn-
ban. A szüleim, akik bohémszívűek voltak, 
a hippik Mekkájába vágytak. A mamám 
orosz–lengyel származású masszázsterape-
uta, édesapám ír felmenőkkel dicsekszik, a 
konfekcióiparban tevékenykedett. Az öreg 
kétszer is felpakolt egy teherautót, és a fa-
míliát Woodstockba költöztette. Végül meg-
állapodtunk Brooklynban. A szüleim egyik 
reklámbizniszben érdekelt barátja a cas-
tingügynökök szíves figyelmébe ajánlott. A 
High School után önként egy fotóstúdióba 
mentem. Sokáig modellt álltam különböző 
áruházláncok katalógusaihoz. Éppúgy nép-
szerűsítettem az arcommal a táncosoknak 
való harisnyanadrágot, mint a szabásmin-
ta-kollekciót. Végül felfedeztek a filmesek. 
Ennyi az egész.

– Sokan szemet vetettek rád.
– Egy brit tévésorozat egyik epizódjában 

1982-ben láthatott a nagyérdemű. A mű 
címe: Meghökkentő mesék. Sergio Leone 
Volt egyszer egy Amerikában című gengsz-
terhistóriájában  Robert De Niro gyerekko-
ri szerelmét játszhattam. Egy másik olasz, 
Dario Argento, a kulthorror-specialista iz-

galmas szereppel csábított a Phenomena 
stábjába. David Bowie oldalán egy báb-fan-
tasyban is feltűntem. De... hadd mondjam 
el... Szégyenős és gátlásos kislányként nőt-
tem fel, társaságban alig mertem kinyitni a 
számat, viszont hátborzongató ötletekkel 
sokkoltam a környezetemet. A plüssmacim-
mal például öngyilkossági szerződést kötöt-
tem... Végül megnyugodtam. A Yale Egye-
temen, majd a Stanfordon angol irodalmat 
hallgattam. Hollywoodban bejelentkezett 
nálam Lee Tamahori, Ed Harris és Ang Lee. 
Sokat szerepeltem sötét tónusú filmekben. 
Gúnyoltak fekete özvegynek és jégkirálynő-
nek is. Lúzer nőcskéket kellett alakítanom. 
Emiatt azt gondolták sokan, hogy civilként 
is hátborzongató jelenség vagyok. De én 
kellő humorral kezeltem mindig ezt az alap-
talan feltevést. De tényleg nem játszom 
csupa napsugár szomszéd lányokat, inkább 
drámai nőalakokat. Ez távolról sem a tükör-
képe annak, ahogyan élek...

– Ezt az arcodat sok rendező megsze-
rette.

– Szerepeltem Darren Aranofsky Rekvi-
em egy álomért című hallucinációs drámá-
jában, Vadim Perelman Ház a ködben című 

munkájában, Walter Salles Fekete vizében, 
Todd Field Apró titkaiban, Ron Howard Egy 
csodálatos elme című mozijában. Edward 
Zwick Véres gyémántjában Leonardo Di-
Caprio mellé osztottak. Legújabban Robert 
Wise 1951-es The Day the Earth Stood Still 
című sci-fijének újrázásában láthatsz, Keanu 
Reeves oldalán. Ennek a filmnek a kettőssé-
ge vonzott. A film egyszerre beszély olyan 
magasztos eszmékről, mint a bolygó és az 
emberiség jövője, miközben a magas izga-
lomfaktor is bőven működik.

– Sok mindent elértél, az első vonal-
ba verekedted be magadat. Mire vágysz 
most? 

– Hm... Nem, nem vagyok egy vérbeli ko-
mika. Mégis szeretnék egy vígjátékban sze-
repelni. Ha már humor, akkor a Coen testvé-
rek bármikor jöhetnek. Jól van, Oscar-díjat 
drámai szerepért kaptam, de hát... engem 
az utcán a kutya sem ugat meg. Ha viszont 
egyszer meghempergetnének a tollban egy 
vígjátékban, talán ujjal mutatnának rám: „Ez 
az a csajszi, akit Ben Stiller a vízbe dobott!” 
Szóval – nyomjanak már végre bohócsipkát 
a fejemre...

B. Z.

Jennifer Connelly
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Fogalmam sincs

Egy busz nekimegy a fának.
– Hogyan történhetett meg a baj? – kér-

dezi a rendőr.
– Fogalmam sincs – válaszol meglepet-

ten az autóbusz vezetője. – Éppen ellenőriz-
tem a jegyeket a busz legvégén, amikor a 
baleset történt...

A folyóban

Megszólal a telefon az autószerelő mű-
helyében. Egy kétségbeesett hang:

– Azonnal jöjjön kérem, az autóm nem 
indul.

– Mi a baj?
– Feltehetőleg víz került a karburátorba.
– Hol áll az autója?
– Körülbelül 10 méterre bent a folyóban.

Bumm és durr!

A Formula–1 versenyen megkérdezi az 
indító az egyik versenyzőt:

– Maga meg miért nem indul?
– Azért nem, maga túl okos, mert bele-

lőtt a gumijaimba!

Igen!

Egy taxis összeütközött egy lovakat szál-
lító teherautóval. Négy hét után kárpótlá-
sért fordult a biztosítótársasághoz.

– Miért nem jelentkezett azonnal?
– Hallgasson ide! – válaszolta a taxis. – Én 

ott feküdtem a kocsi mellett, mozdulni sem 
bírtam. Akkor a rendőr megkérdi a lovakat 
szállító kocsi tulajdonosát: melyik ló sérült 
meg? Aztán lelövetésre elszállíttatta a sérült 
állatot. Majd hozzám fordult, és megkérdez-
te: maga jól van? Erre csak egy válasz volt 
lehetséges: IGEN!

Üzemanyaghiány

– Képzeld el, tegnap beleivott egy szú-
nyog a benzintartályba, háromszor körbe-
repült a szobában, majd lezuhant.

– Megdöglött?
– Dehogyis! Elfogyott a benzinje.

A kis kételkedő

Egy kacsa a fazékban ül fenn a tűzhelyen 
és onnan köszön le Hápinak, a konyhába 
betipegő kollégának.

– Helló! Látod, milyen jó itt nekem?
Hápi válaszol:
– Kedves barátom, biztos vagy te abban, 

hogy téged csak fürösztenek?

Forognak?

– Baleset volt? – kérdezi a járókelő.
– Nem, csak fölborítottam a kocsit. Meg 

akartam győződni, hogy még forognak-e a 
kerekek.

Mindent a vásárlóért

– Uram, megalapozhatja a szerencséjét, 
vegyen tőlem sorsjegyet.

– Köszönöm, de én nem akarok nyerni.
– Arra is van megoldás, olyan is van, 

amelyik nem nyer.

Kórházi

Az operáció után a sebész érdeklődik a 
beteg állapotáról.

Sebész: – Hogy érzi magát?
A műtött: – Mintha fejbe vertek volna.
Sebész: – Ez jogos. Tudja, szűkös a gaz-

dasági keret, és műtét közben elfogyott az 
altató.

A villanyszerelő

Sebész: – Gratulálok a bátorságához. Az 
operációt sikeresen állta, de a műtét előtt 
nagyon nyugtalan volt, dulakodott a nővé-
rekkel, kiabált, káromkodott.

A megműtött: – Ne csodálkozzon ezen, 
doktor úr, hisz én csak a villanyt jöttem sze-
relni.

Fogorvosnál

Fogorvosi rendelőben a belépő nőbeteg 
így szól a fogorvoshoz:

– Doktor úr, borzasztóan félek! Az előt-
tem lévő beteg nagyon ordított.

Fogász: – Az csak véletlen volt, mert a 
nyelvét is befogtam a fogóba.

No, mondd már

Bokor: – Miért olvasol te olasz újságot? 
Hisz nem is tudsz nyelveket!

Fehér: – Ó, csak a hirdetéseket nézeget-
tem.

Bokor: – Ráadásul fejjel lefelé tartod az 
újságot!

Fehér: – Mondd már. Úgysem akartam 
venni semmit.

Közénk való

A nagyképűségéről is híres elmegyó-
gyász főorvos nyugdíjba megy. Kedves, 
megnyerő külsejű, derűs és szerény ember 
kerül a helyébe.

– Jaj, drága főorvos úr! Mi sokkal jobban 
szeretjük magát, mint az elődjét! – hízeleg 
neki pár nap múlva az egyik elmebeteg.

– És ugyan miért, barátom?
– Mert ön pont olyan, mintha közülünk 

való volna.

– Mindjárt itt lesz a feleségem, a pénzt már bedobtam  
a parkolóautomatába!– Ó, ne bolondozzon, dehogy tartanak fel minket...
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Forróság

Az elmegyógyintézet előtt föl-alá járkál 
az egyik ápolt egy gépkocsiajtóval a hátán. 
Megkérdezi az ápoló:

– Minek cipeli a hátán ezt az ajtót ebben 
az ijesztő kánikulában?

– Szükségem van rá – így a beteg. – Tes-
sék csak elképzelni, hogy jön majd a jó hű-
vös fuvallat, ha letekerem az ablakot.

Őrület

– Miért adod el a telkedet?
– Mert 175 centi magas.
– De hát honnan tudod, milyen magas a 

telked?
– Onnan, hogy az én magasságom 190 

centi, és éppen torkig vagyok vele.

Majd ha...

Az intézetben a falakat sárgára festették, 
de a „lakók” lenyalták. Később kísérleteztek 
a pirossal is, de azzal is ugyanígy jártak. Vé-
gül megpróbálták a zöldet: az bevált, ahhoz 
végre nem nyúltak. A kérdésre, hogy miért 
nem nyalják le, ez volt a válasz:

– Megvárjuk, amíg majd megérik!

Rendes ember

Az elmeosztály egyik betege felcsap 
pénzhamisítónak, és sorozatban gyártja a 
bankjegyeket.

– Ezt azért mégsem szabadna hagyni! 
– véli a viziten a főorvos. 

– Ugyan már! – legyint az ápoló. – Ren-
des ember ez, csak nyolcvan dináros bankó-
kat bocsát ki.

Tüzet parancsol?

A páciens szemben ül az idegorvossal, 
s engedélyt kap, hogy rágyújthasson. Erre 
előveszi a tárcáját, kihúz belőle egy ciga-
rettát, lefejti róla a papírt, majd a dohányt 
ügyesen a fülébe tömi.

Az ideggyógyász látva az esetet megszó-
lal:

– Úgy látom, önnek valóban szüksége 
van rám.

– Természetesen! – szól a beteg. – Ameny- 
nyiben kérhetek öntől tüzet...

Autonómia

Az igazgató egy látogatót vezet végig az 
új, modern ideggyógyintézetben.

– Itt az autómániások fekszenek!
Kinyitja a kórterem ajtaját. Csodálkozva 

néz be  a látogató.
– Fekszenek? Hisz itt nem látok senkit.
– Mert valamennyi beteg az ágya alatt 

hasal, és szereli a kocsiját.

Kit érdekel?

– Nem tudom, mi van velem, professzor 
úr! – mondja egy asszony az orvosnak. – Úgy 
reszket a kezem, hogy mindent elejtek.

– Valami kis idegzavar! – nyugtatja a dok-
tor, és felír egy idegcsillapítót.

Egy hét múlva ismét jelentkezik az  
asszony. Arca mosolygós, és mondja:

– Amióta szedem a gyógyszert, mintha 
kicseréltek volna, semmi sem izgat.

– Bravó! És ugye most már nem ejt ki 
semmit a kezéből?

– Dehogynem. Még többet, mint azelőtt. 
De kit érdekel?

Nem vagyok látnok

Az elmegyógyintézet betege ül egy da-
rab papír előtt, és szorgalmasan ír. Odalép 
hozzá az orvos.

– Tulajdonképpen mit ír?
– Levelet írok saját magamnak! – mondja 

a beteg.
– És mi van a levélben?
– Honnan tudjam, mikor még nem kap-

tam meg?

Pszichológiai csoda

Két londoni ideggyógyász beszélget.
– Óriási sikerem volt egy betegnél! 

– mondja az egyik. – Hipnózisban utasí-
tottam valamire, és éber állapotban telje-
sítette.

– Hiszen ebben ma már semmi különös 
sincs – válaszolja a kollégája.

– Azért mégiscsak siker. Ugyanis arra uta-
sítottam, hogy fizesse ki a tartozását.

Azt már nem

Két, zárt osztályon fekvő beteg meg akar 
szökni.

– Már tudom is, hogyan lógunk meg! 
– mondja az egyik. – A kezelőben van egy 
zseblámpa, azt magamhoz veszem, és az 
ablaknál éjjel a lámpával lefelé világítasz, én 
meg a fénycsóvába kapaszkodva leereszke-
dem a földszintre. Utána én felfelé világítok, 
és te mászol le.

– Ez nem jó – jelenti ki a másik. – Isme-
rem a trükkjeidet! Amikor félúton leszek, 
képes vagy eloltani a lámpát és akkor én 
lezuhanok.

– Amikor elveszíti az önuralmát, hajlamos valamilyen 
szélsőséges viselkedésre?

– Hát ez az, doktor úr, hogy teljesen normális. Nem lehetne, 
hogy néha feleseljen vagy szemtelenkedjen?
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Budapest, egy levél

A jó utazás, Bernardo, tétova ismétlés
minden kíváncsiság nélkül. Olyan, mintha
elgurítanál egy labdát, és nem bánkódnál,
amiért elvétetted a célt. Aki veszélyt és 
izgalmat keres, jobban teszi, ha lehunyja 
szemét és az alkóvban magánmisét celebrál,
hogy megtanulja olvasni a rejtjeles
végső üzenetet: you must exit. Én nem 
kedvelem az ilyen embert. Akár az ezredes,
aki lerombolta a várost, aztán drága pénzen 
polgárjogot vett,1 elintézne mindent
egy lovasrohammal. A jó utazó nem ilyen.
A baljós nyugalomban tartózkodik a véletlen
találkozásoktól. Napokig csak járkál, pihen,
igyekszik kiismerni az idő és a fények
vándorlását a házfalakon, a méreteket
és a távolságokat. Mérlegel minden hosszabb 
utazást. Múzeumnak most még tájára sem megy,
metróra, buszra nem száll. Bevési a színeket
az emlékezetébe. Budapesten a hajnaloknak
azt az elemezhetetlen halvány narancssárgáját,
mely Pestről süt át a túloldalra, és a járdák
vesszőfutásra kényszerítő piszkosszürkéjét.
Idegennek lenni egy városban, ahová csak
azért mehettél el, mert jártál már ott, olyan,
mint üdvözölni egy barátod feleségét,
és csapdájába esni arca játékának.
Csábítást fontolgatni, hisz másképp ugyan

mivel lehetnél méltó a barátságra? Vedd
komolyan a helyi dialektus szabályait! Pesten 
a nő egy bársonyfotelben keresztbe tett
lábbal ül, a beszélgetés egy divatos 
színházi előadásról folyik, melyben
a színész és a színésznő kínosan túljátszotta
szerepét. De a mozdulatok muzsikája most
is sokszólamú. Örökké más az egyforma kotta:
csupa kérdés, feltétel, visszavonható ígéret,
és a nőnek ijesztően sötét szemei vannak.
Hiába no! Az utazások, a jók s a rosszak is,
mindig ijesztő női szemekkel kezdődnek,
s bár a vonások az idő tüzében nem hamvadnak
el egészen, csakhamar fogatlan, parókás, vaksi
nénit követsz, és nemcsak mert a próbálkozás
a halandók bizonysága, hanem mert senki más 
nem taníthat meg lassan járni. Szörnyűség
ez is. De neked, Bernardo, ott van Annie,
akinek teste csupa lélek, és furfangos
kis találmányod sztriptíztáncos árnyképét

a barlang falára lopta. Tovább váratni
őt, barátom, bűn volna, főként ha barlangos
testecskéid megtelnek. Vidd el hát Velencébe,
mutasd meg neki a júniusi arany napsütést
és fesd oda a Canale Grande partjára,
hadd fizessen, aki lohol, hogy le ne késse
Szent Márk tornyában a végső harangütést,
mikor az anziksz-Atlantisz repülő oroszlánja

megtanul búvárkodni.2 Tegnap én is valami
hasonlót tettem. Kettő körül a Duna-parton
sétáltam, míg Éva a fodrásznál ült, és a korzó
látványában elmerülve a múlt kezdett vonzani.
Apám és anyám. Szemben a Mátyás-templom
uralkodott. Apám gyűlölte Pestet, és nem volt jó 
neki Londonba, Sidney-ben sem. Elgurult a
labda, és ezer ágat növesztett körém
a voltok, a nincsek irthatatlan bokra,
ők álltak ott, és mint egy húsevő növény,
ették  a szememmel a várost, a folyót, a hidakat,
bárhogy tiltakoztam. Ez nem utazás, mondtam
apámnak. Mit akarsz itt? Halott vagy és holtan
semmi jussod. És mivel épp megürült a pad,
melyhez Évával randevút beszéltünk meg, gyorsan
elfoglaltam. És ő hamarosan meg is jött.
A sokaságon át messziről mosolyt küldött
felém, és míg közel ért, arcát boldogan másoltam
újra magamba. Ez hát a megérkezés. Éva vidám volt.
Bőségesen megebédeltünk afféle házias mámorban
attól a gondolattól, hogy életünk nem egyéb,
mint mikor valaki egy utcára kirámolt
szekrényt fölvisz a lakásba, a zár cilinderét
kicseréli, és telerakja a polcokat,
minden kis helyet kihasznál. A beszélgetés
a szülőkre terelődött. Elvégre van pár kacat, 
amelytől egyikőnk sem tud megszabadulni,
ránk ragadtak, mint a bogáncs. De Annie

lapját még más tinta koszolta, és bár előtte is
régen állt a rossz világ, ne engedd el ezt a nőt.
Ha nem bánsz vele cudarul, pompásan
utaztok majd e kövér semmiben, mely szeretteit
sosem ejti el. De várj még! Tabarro alatt mielőtt
visszatértek, járj a dolgok végére Pirnában,
ha már úgyis a végüket járják. Az én koromban
Ágost csendes kis városa ugyancsak belejött
a repülésbe. A Napkő fölött a füst még alig 
ült el, és néhány lélek az emberkoromban
még ott tévelyeg, de keletről már új nap vakít,
felpörög a gépturbina,3 és a gyilkos levegőt
huszonnyolc szabályos cikkelyre szabdalja.

Schein Gábor

Bolondok tornya
(Részlet)
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Készül az új égtorony. A fordított akna
útra kel és körbejár. Az egyik ablakon te
bámulsz ki, és ha nem másolnám le, mert
szükségünk van a búcsúzára, mint a pára
tűnne el arcod. De ott vagy és szerencsére
nálad van az ecset is. A gép már a magasba emelt,
és hogy motorzúgás vagy a tenger morajlása
zárja magába elméd, most már mindegy
is talán. A pirnai piacteret még be kell fejezned.
Vagy kést vegyél elő, hasítsd a vásznat
huszonnyolc egyenlő darabra, és gyújtsd fel
mindegyiket a város más-más pontján. Lángjuk
alig lesz, füstjük sem nagyobb. Kameráknak
nem pózolhatsz, és a Los Angeles News sem
közöl rólad illusztrált riportot, mégis átjut

a szag s a rémület a cellarácson, akár ha
füledből vágnál le egy darabot és feladnád a
baráti utókornak palackpostán. Ágost noha
nem örülne, és a Christie’s-katalógus is
hazudna, de tán mégis Hamman úr sejti
jól az igazat, hogy korunk legbölcsebb auktora
még mindig a higiéné mestere, Poncius
Pilátus. A tornyok forgó köreiből senki
sem szabadulhat, és bolond vagy zsivány,
boldog, kit nem forgat ki magából a nagy
szédülés: maradj te távol, ne vidd közel camera 
obscurád, és örülj, barátom, hogy a kicsi lány,
Annie már nem árnyék. Nem ám! Ha csókot ad,
villám nyilaz gerinceden, belereszket a
lábujjad is a gyönyörbe. Utazzatok jól!
E vers legyen nektek olyan étek, mint aminőket
Conti herceg szalonjában hét nyelven szolgálnak
föl, mindenkinek a magáén. Ha betoppan egy angol,
ott gőzöl előtte a thé à l’anglaise, a héber főket
sólettel tömik, míg a teféle talján tésztát kap
tésztával. A lényeg az, hogy homlokára szarv 
senkinek ne nójön. Jó mulatást! A cella rácsa
még zárva bár, de itt a kulcs, s míg futása tart
a hét környi időnek, a Sonnenstein tornyára
kitűzöm a zászlót, és te indulhatsz más torony
iránt, kalapoddal Velencébe. Én búcsúzom,
Bernardo. Jó volt veled utazni. Rám a fordított
magasság vár, se nap, se csillag, szűkülő verstorok.

1 Robert Nador e célzása számunkra homályos. Nem kívánunk vele kapcsolat-
ban találgatásokba bocsátkozni.

2 A búvárkodásban az első alighanem Alvise Cattarin Corner úr volt, aki Manuzzi 
egyik besúgói jelentése szerint nemes létére álarcban és világos tabarróban 
járta a Ridotto kávéházait, bemászott az asztal alá, hogy felszedje a játékosok 
által elejtett pénzt. E vendégek eközben úgy tettek, mintha nem ismerték vol-
na fel, de háta mögött kinevették, és csodálkoztak, hogy egy velencei nemes 
úr ennyire lesüllyedhet. Pedig ezen igazán nincs ok csodálkozni. Ma már egész 
Velence ezt teszi.

3 A Sonnenstein tornyában a második világháború után először leszerelt Wehr-
macht-katonák átmeneti szállását rendezték be, majd egy ideig nem találtak 
számára új funkciót. 1971-ben, szinte hónapra ugyanakkor, amikor a Nar-
renturmban otthonra lelt a Patológiai és Antropológiai Szövetségi Múzeum 
egyedülálló gyűjteménye, a Sonnensteinben repülőgépek meghajtását szol-
gáló turbinákat kezdtek összeszerelni. Az üzem húsz éven át működött.

A bácskertesi hetedike-
sek jelentkeztek olvas-

mányélményeikkel, beszá-
molóikkal. Kosztolányi Dezső 
Édes Anna és Németh László 
Égető Eszter című regényei-
nek közölt részletét olvasták 
és elemezték. Van közöttük, 
mint Molnár Marika, aki ked-
vet kapott elolvasni a köny-
veket, mert kiváncsi pl. Anna 
hogyan válik gyilkossá, vagy 
mi lesz Eszter későbbi sorsa. 
A többiek Édes Anna és Vizy-
né találkozásának regénybeli 
jelenetét vizsgálják. Koleszár 
Olga  Annát kiszolgáltatott-
nak látja Vizynével szemben, 
Szőke Kovács Réka úgy gon-
dolja a gazdaasszony „lené-
zően és megalázóan” bánik 
vele. Molnár László a köztük 
levő társadalmi rangkülönb-
ségre hívja fel a figyelmet. 
Molnár Keri István a regény 
nyújtotta korrajz miatt tartja 
érdekesnek az Édes Anna el-
olvasását. Buják Edvin Vizyné 
viselkedését a korabeli szo-
kásokhoz méri. Balog István 
is regisztrálja a gazdaasszony 
lekezelő magatartását. 

Miért öli meg Anna mun-
kaadóit? Sorozatos és súlyos 
lelki megrázkódtatások és 
megaláztatások érik. Koszto-
lányi e lélektani regénye arról 
is szól, miszerint nemcsak a 
fizikai fájdalom lehet elvisel-
hetetlen és végzetes.

Köszönöm és örülök  le-
veleiteknek! Azt bizonyítják 
számomra, hogy még – az 
általános vélekedésekkel 
ellentétben – korosztályo-
toknak is van affinitása az 
irodalomértéshez. Molnár 

László és Szőke Kovács Réka 
könyvjutalomban részesül.

A Bolondok tornya (Је-
lenkor, 2008) verses regény. 
A múlt évszázadok, pl. a ma-
gyar irodalomban a 19. szá-
zad kedvelt műfaja volt (pl. 
Arany János: Bolond Istók; 
Arany László: A délibábok 
hőse stb.): a főszereplő(k) 
rendszerint  nagy utazást 
tesznek, vándorolnak térben  
és sokszor időn át is. Ez törté-
nik Schein Gábor (1969)  mű-
vében. A 18. századi festő, 
Canaletto és egy 20. századi 
ideggyógyász, Robert Nádor 
közös utazása közel három-
száz év történelmét  íveli át.  
Ironikus elbeszélői hang, a 
két szereplő közötti dialógus, 
valamint a lábjegyzetből ki-
szóló hang  (adatolja, bővíti, 
komentálja a főszövegben 
olvasottakat) szervezi a szö-
veget. Az utazók – miközben 
visszafelé haladnak az idő-
ben –  több európai várost 
meglátogatnak. A budapesti 
fejezetet olvashatjátok rova-
tunkban.

Olvassatok! Írjatok!
Bence Erika

Kedves Olvasó Tanulók!
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Mindannyian tudjuk, mennyire 

fontos biztonsági mentéseket ké-
szíteni pótolhatatlan adatainkról, 

mint amilyeneket például elektronikus leve-
lezésünk tartalmaz.

A MailStore Home segítségével bizton-
ságba helyezhetjük leveleinket. Legna-
gyobb előnye, hogy többféle alkalmazással 
is képes együttműködni, és egy mentés akár 
több levelezőprogram adatait is tartalmaz-
hatja. Az alkalmazás az Outlook, a Windows 
Mail, az Outlook Express, a Thunderbird, 

az Exchange levelezőprogramok adatállo-
mányai mellett POP-, illetve IMAP-posta-
fiókokról is képes magába szippantani az 
üzeneteket. Modern kezelőfelületén keresz-
tül az általa elkészített mentések szabadon 
tallózhatók, emellett akár (összetett) kere-
séseket is indíthatunk innen. Akár egyetlen 
kattintással CD-re írhatjuk archívumunkat, 
vagy kimenthetjük a kijelölt leveleket .eml 
formátumban. Érdemes még kiemelni, hogy 
az elmentett leveleket MIME-kompatibilis 
formátumban tárolja, így az eredeti üzenet 
megfelelő programokkal a MailStore Home 
hiányában is tökéletesen visszaállítható.

K
evesen tudják, hogy a legtöbb magyar 
ingyenes levelező szolgáltató 90 napi 
inaktivitás után kiüríti a felhasználók 

postafiókjait. Ha szeretnénk megőrizni őket, 
érdemes óvintézkedéseket tenni.

Az ingyenes szolgáltatók felhasználói 
közül sokan bíznak abban, hogy a több 
százezer, esetleg millió felhasználónak 
e-mail fiókot biztosító cégek mérete már 
önmagában garancia arra, hogy a levelek 
mindig elérhetőek lesznek, sohasem fog-
nak eltűnni – és sohasem kell ezért a szol-
gáltatásért fizetni. Ám a Yellow Cube köz-
leménye szerint nem árt vigyázni, hiszen 
bármikor jöhet egy kiküldetés, egy nyara-
lás, esetleg egy baleset vagy egy 3 hónapig 
tartó kórházi kezelés, amikor egy idő után 
a szolgáltatók törlik a teljes ingyenes pos-
tafiók tartalmát, így visszaállíthatatlanul 
eltűnnek a levelek és fájlok, amelyeket biz-
tonságban hittünk.

Ráadásul problémát jelenthet az is, ha 
valami miatt megszűnik a régi email címük, 
s vele együtt pedig eltűnnek a korábbi leve-
leink is. Csakhogy az évek során felhalmo-
zódó levelekre bármikor szükségünk lehet, 
arról nem is beszélve, hogy a szeretteinkkel 
való kapcsolattartás emlékeit is szeretnénk 
megőrizni. Ezért kulcsfontosságú, hogy va-
lamennyi elektronikus levelünket bármikor, 
bárhonnan és garantáltan elérjük. 

Az ingyenes levelezési szolgáltatók azon-
ban nem garantálják ezeket a feltételeket – 
figyelmeztet a Yellow Cube. Elég, ha egy ide-
ig nem lépünk be, és valamennyi levelünket 
törli a szolgáltató a postafiókból – mindegy, 
hogy milyen régóta vagyunk felhasználóik. 

A Freemail, és több más magyar leve-
lezési szolgáltató például 90 napi inaktivi-
tás után kiüríti a felhasználó postafiókját, 
amelyet a következő belépéskor újra lehet 
ugyan aktiválni, ám a korábbi leveleknek 
örökre „lába kél”. A Yahoo pedig bármikor, 
előzetes értesítés nélkül felfüggesztheti a 

belépési lehetőséget, illetve törölheti a pos-
tafiók tartalmát. A Google ennél egy kicsit 
megengedőbb: 9 havi távolmaradás esetén 
szünteti csak meg a postafiókot. 

„A fenti példák jól mutatják, hogy a fel-
hőszolgáltatások bár hasznosak, korántsem 
jelentenek garanciát az ott tárolt tartalmak-
ra” – véli a MailStore képviseletének szak-
embere. Az alkalmazás segítségével például 
néhány kattintással beállítható, hogy mely 
postafiókok tartalmát szeretnénk archivál-
ni. A program a folyamat során tömöríti a 
leveleket, így a több gigabyte-nyi postafiók-
tartalmak is kezelhető méretűvé válnak, ráa-
dásul egy kattintással kiírhatjuk a tartalmat 
CD-re, DVD-re és másolatot készíthetünk 
egy pendrive-ra.

Lásd a szöveg végén!
A MailStore Home szoftvert segítségével 

saját, színvonalas levélarchívumot készít-
hetünk. A program több népszerű levelező-
kliensből és gyakorlatilag minden levelező-
rendszerből képes leveleket archiválni.

Veszélyesek az ingyenes 
postafiókok?

http://updatestar.net/hu/detail/mailstore-home/technical 

MailStore Home

ADATOK
* Fejlesztő: Deepinvent Software GmbH 
*  Teljes levelezés lementése és 

visszatöltése
*  Keresés és böngészés a mentett levelek 

közt
*  Outlook, Windows Mail, Outlook 

Express, Thunderbird és Exchange 
támogatása, POP3 és IMAP szerverek 
kezelése

*  CD-írás, Vista alatt is működik, ingyenes
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KOS
Ne engedd magad megfosztani az 

optimizmusodtól, a jövőbe vetett hited-
től. A közeljövő nagyszerű lehetőséggel 
vár. A kellemetlen meglepetések, és a 
rossz hírek arra valók, hogy minél előbb 
túljussunk rajtuk. Alapjában véve nagy-
vonalú vagy, de most jobban tennéd, ha 
kicsit óvatosabban bánnál a pénzzel.  

BIKA 
Ügyelj a megjelenésedre, ezen a hé-

ten nagyon fontos szerepet kap a külső, 
a jólápoltság. És még egy fontos tényező: 
bízz önmagadban! Drága idődből érzé-
ketlen ismerősöd sokat elrabolhat. Ne 
idegeskedj, az illető elég rámenős, így 
elég nehéz lesz leráznod. Inkább kalku-
láld be az időveszteséget. 

IKREK
Valaki rád akaszkodik, és ezt nem ve-

szed túl jónéven. Mutasd ki, hogy más 
emberekkel is szeretnél érintkezni az il-
letőn kívül. Ha nem veszi a lapot, hagyd 
ott! Feszült állapotban lehetsz, és ezért 
nem bírod a kritikát. Élesen reagálsz bár-
mi nemű felvetésre is. Inkább légy kissé 
toleránsabb. Szerelmi ügyekben viszont 
kimondottan nagyvonalúan viselked-
hetsz.

RÁK 
Valaki hirtelen nagy hatással van az 

érzelmi világodra. Nem tudod hová tenni 
ezt a váratlan élményt. Ne féltsd a kényel-
medet, örülj a változásnak, ezért fogadd 
el a különös kihívásokat is! Új ismerősöd-
del ne akarj rögtön szoros viszonyt kiala-
kítani, előbb ismerd meg az illetőt. 

OROSZLÁN
Egy váratlan levelet kaphatsz egy vá-

ratlan és kedves ajándékkal. Még aznap 
köszönd meg a feladónak a gondosko-
dást, ne halogasd a dolgot. Több dolog 
közül kell a héten választanod, azonban 
dönts minél hamarabb! Tegyél pontot 
egy régóta húzódó ügy végére, akár 
kompromisszumok árán is! Légy te az, aki 
enged, különben később csúnyán elfajul-
hatnak a dolgok!

SZŰZ
Maradj ki egy családi vitából, csupán 

a békítés szándékával jelenj meg. A bará-
taidnak a támogatásodra van szükségük. 
Ne hagyd, hogy érzelmeid eluralkodja-
nak a józan ész felett. A szerelem szép 
érzés, de ne menj fejjel a falnak. Kellemes 
hétvégéd lesz.

MÉRLEG

Köszönöd szépen, nem kérsz a segítségből, 
viszont köszönd meg a felajánlást durva eluta-
sítás helyett. Gondold át a dolgokat, mert az 
igazság bizony fájó lehet. Hajlamos vagy a filo-
zofálgatásra, az álmodozásra. Többször rajtaka-
pod magad, hogy már megint elkalandoztak a 
gondolataid. Lehet, hogy egy megértő barátra 
vágysz. 

SKORPIÓ
Nézni is öröm, ahogy ezen a héten a fel-

adataidat végzed, vidáman, lendületesen. Ha 
nem akarja mindenki a te példádat követni, ne 
vedd rossz néven! Annyit tervezz, amennyivel 
egyedül is boldogulsz. Ne engedd, hogy mások 
befolyásának köszönhetően megváltozzon éve-
ken keresztül kialakított véleményed. Legyen 
benned annyi kitartás, hogy a másik félt is szólni 
engedd!

NYILAS
Ne veszítsd el az önkontrollodat, barátaid-

dal együtt úrrá leszel az esetleges kellemetlen 
helyzeten. Lassú osztálytársad teljesítményének 
következtében te is késésben találhatod magad. 
Vigyázz, mit mondasz neki, mert mélyen meg-
bánthatod. A hétvégén szerelmet, szórakozást 
jeleznek a csillagok. 

BAK

Izgalmas és kellemes meglepetéseket jelez-
nek a csillagok. Könnyen elbűvölheted a titok-
zatos, jóképű idegent, akinek a héten bemutat-
nak. Dobd be magad, de a tökéletes kép hamar  
összetörhet, ezért ne bízd el magad. Izgalmas 
napok elé nézel, és ezt a kellemes feszültséget te 
is érzed. Nem tudsz a kötelességeidre koncent-
rálni, pedig a szórakozás előtt el kell végezni a 
feladatodat. 

VÍZÖNTŐ
A humorod az, ami átsegít a nehéz, unalmas 

időszakokon. Fogd lazára a dolgot! Ha még nem 
foglalt a szíved, egy este romantikus meglepe-
tésekkel vár, de ehhez feltétlenül ki kell mozdul-
nod otthonról. Szinte peregnek az események. 
Meggondolatlan kijelentéseidet hamar meg-
bánhatod. Olyan programokra csábítanak, me-
lyeken jobb lenne, ha nem vennél részt. 

HALAK 

Könnyen hibába eshetsz, ezért ne dönts 
egyedül! Egy elhamarkodott kijelentés negatív 
hatással lehet a jövődre. Kérd ki bölcs, tapasztalt 
barátod véleményét! Ne ítélkezz, várd meg a fej-
leményeket! Egy ismeretlen személy toppanhat 
az életedbe. Kiszínesíti a mindennapjaidat, és 
könnyen a szívedhez nőhet. Ne áltasd, ha neked 
más terveid vannak!
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Körmeink a hajszálainkhoz hasonlóan 
sokat elárulnak egészségi állapotunk-

ról. Felhívják figyelmünket a különböző 
hiánybetegségekre és a lelki kimerültséget 
is jelzik. A hibák – napi pár perces ápolással 
– gyorsan és egyszerűen rendbe hozhatók.

Több rétegből álló köröm: a szervezet 
kalciumhiányban szenved. Több tejet, tej-
terméket, főleg sajtot és halat kell fogyasz-
tani.

Száraz, töredezett körmök: naponta több-
ször zsíros krémmel dörzsöljük be körmein-
ket. Kézmosás után ismételjük meg, és né-
hány héten át alkalmazzuk ezt a módszert!

Fehér foltok: vitaminhiány, illetve lelki 
kimerültség, izgalmak okozzák. Legjobb 
ellenszerük a pihenés. Amíg nem nőnek le, 
elfedhetjük színtelen körömlakkal.

Puha körmök: szintén testi-lelki kifára-
dást jeleznek. Olívaolajjal masszírozzuk be 

naponta kétszer-háromszor az egész kör-
möt.

Csíkozottság: valamilyen elmúlt beteg-
ség utójele. Legjobban a ricinusolajos be-
dörzsölés segít.

(T.)

Életében az ember több-
ször teszi föl magának 

a kérdést: ki vagyok tulaj-
donképpen én? Nem ver-
jük dobra, ez inkább olyan 
dolog, amin töprengve, 
önmagunkkal vitázva szok-
tunk gondolkodni. S inkább 
olyan ember szokta fölten-
ni magának ezt a kérdést, 
aki nem beképzelt s öntelt, 
olyan, aki jobb akar lenni, s 
meg szeretné találni a helyét 
a világban. A kérdés nagyon 
nehéz. Olyan ez, mintha la-
birintusban bolyonganánk, 
ahol túl sok a zsákutca. De 
ezt az utat mindenkinek az 
elejétől kell bejárnia. Úgy 
tűnik, másokat megismer-
ni sokkal könnyebb, mint 
önmagunkat. Cicero igen 
szellemesen megjegyezte, 
hogy önmagát mindenki 
a legkevésbé ismeri. Azért 
van ez, mert önmagunkkal 
szemben mindig elnézőb-
bek vagyunk, mint mások-
kal szemben.

Kellemetlen hibát talál-
ni magunkban. Egyszerűbb 
mindent megmagyarázni 
és megbocsátani is. Ha 
netán valaki szemünkbe 
vágja hibánkat, menten 
megsértődünk, eszünkbe 
sem jut elgondolkodni, va-
jon igaza van-e az illetőnek. 
Olyan érzékenyek vagyunk, 
ha rólunk van szó, hogy 
kizárólag nyomós és meg-
dönthetetlen bizonyítékok 

hatására vagyunk (esetleg) 
hajlandóak bármi negatí-
vat elismerni magunkról. 
De még akkor is megbo-
csátunk magunknak, holott 
jobb lenne, ha az bocsáta-
na meg, akit rossz tulajdon-
ságunk, hibánk következ-
tében megbántottunk.

Általában azt szoktunk 
magunkról állítani, amit 
szeretnénk, ha úgy lenne, 
bár nem úgy van. Kardos-
kodunk, pöffeszkedünk, na-
gyot mondunk – de hát ezek 
csak üres szavak. Egy pozitív 
cselekedet többet ér ennél. 
De ehhez ismernünk kell 
önmagunkat, hogy valóban 
jót, hasznosat tudjunk ten-
ni. A nagy fizikusnak, Albert 
Einsteinnek (1879–1955) 
igaza volt, amikor azt állítot-
ta, hogy az embert aszerint 
kéne értékelni, amit ad, s 
nem aszerint, mit megsze-
rezni képes. Aki önmagát 
jól ismeri, sokat képes adni, 
s ez az igazán értékes em-
ber, nem a pénz, a vagyon a 
meghatározó.

A. P.

A párválasztás már elődeink 
életében is fontos szerepet 

játszott. Nagy esemény volt a le-
ánykérés, ekkor a leány apja és 
a vőlegény apja megegyezett a 
vételárban. A menyasszony apja 
általában prémeket, brokát ruha-
darabokat, bőrt gyűjtött és ezt egy 
szőnyegbe göngyölítette, a vőle-
gény apjának lovára kötözte, majd 
hazaküldte. Aztán a vőlegény apja 
otthon állatot, pénzt, ingóságot 
gyűjtött és ennek fejében hazavit-
ték a lányt. Ez egy bizonyos fokú 
alkudozás volt, de így történt ak-
koriban. Az esküvői ajándékok az 
asszonyt még a sírba is elkísérték, 
így van tudomásunk arról, hogy a 
menyasszony lószerszámja sokkal 
díszesebb, mint a férfiaké, és azt 
az asszonnyal később eltemették. 
A hozomány az asszony tulajdona 
volt, és maradt még holtában is.

A honfoglaló magyarok köré-
ben szokás volt a leányrablás, a le-
ányszöktetés, az elrabolt leányért 
a vőlegénynek tinópénzt kellett 
fizetni, pontosabban öt tinóval 
kellett megváltani a lányt. 

Az új asszonyt a férfi családja 
befogadta, és ennek megvolt a 
maga szertartása. Az asszony fo-
gadása a tűzhely mellett történt, 
mert a tűzhely az ősök lakóhelye, 
a szülés helye, a családba kerülő új 
tagot tehát először az ősöknek, a 
tűznek kellett bemutatni.

Ezt megelőzte a küszöbön 
való átemelés. Bemutatáskor a fi-

atalasszonyt úgy kellett átemelni 
a küszöbön, hogy ne érintse azt. 
A küszöbérintés tilalma mind a 
mai napig megvan számos keleti 
népnél, és mintegy magyarázata 
annak, hogy a küszöb is az ősök 
tanyája. Majd rigmusok, versek 
hangzottak el, valószínűleg ebből 
származik a mai násznagyok mon-
dókáinak zöme. Aztán az ünnep-
ségek után megkezdődtek a dol-
gos hétköznapok, az asszony már 
leányként beletanult a házimun-
kába, pontosan tudta, mi a feladta 
egy asszonynak, a férfi pedig foly-
tatta apja mindennapi munkáját, 
ő is tisztában volt kötelességeivel, 
amelyekre már gyermekkorában 
megtanították.

T–z

Árulkodó körmök

Légy  
a feleségem!

Bölcsek 
bölcsessége
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K i itt a horgász? – hangzott el a kérdés. 
Pillanatnyi szünet után több kéz len-
dült a magasba, mint ahány gyerek 

volt jelen. Mert akadt olyan kis pecás is, aki 
két kézzel jelentkezett. Nem tudjuk, hogy ez 
a – mondjuk így – jelentkezési viszketegség 
az iskolai órákon (matek?) is tapasztalható-e.  
De szemtanúi lehettünk annak, hogy ha 
vízről, halról, horgászásról kérdeztünk, szép 
számban akadtak, akik válaszolni (felelni) 
akartak. Így kezdődött a horgászást és a 
halismeretet népszerűsítő akciónk Magyar-
kanizsán.

Előadás-sorozatunk és a kis pecásokkal 
való társalgásunk első állomásául azért vá-
lasztottuk a Tisza menti várost, mert itt rend-
kívül tevékeny és sikeres horgászegyesület 
működik, amely tagságának közel egyhar-
mada gyerek, a magyarkanizsai horgászis-
kola pedig vidékünkön a legtömegesebb. Ez 
alkalommal csatlakoztak hozzájuk a horgosi 
és a törökkanizsai ifjú zsinóráztatók is. Há-
zigazdáink Tóth András egyesületi elnök és 
Sarnyai Csaba, a horgásziskola vezetője vol-
tak. Az előadót, Sipos Sándor halszakértőt 
(szaknyelven ichthyológust) mi hoztuk. Róla 
nem árt tudni, hogy a tudományos körök 
az ország egyik legjobb halszakértőjének 
tartják. Ennek ellenére mondanivalója nem 
magasröptű, hanem a horgász nyelvén szól, 
és mindenki számára érthető. Közben sokat 
kérdez. A magyarkanizsai és a környékbeli 
pecások azonban még a legnehezebb kér-

désekre is igyekeztek válaszolni. Amikor 
(néha-néha!) az adott válaszok a pontosság 
területén némi kívánnivalót hagytak ma-
guk után, akkor Sándor ezt kiegészítette, 
megtoldotta, kikerekítette. Még a jelen levő 
szülőknek is tetszett. Tekintettel arra, hogy 
előadás-sorozatunk az iskolaév végéig tart, 
a következő iskolaév kezdetekor pedig foly-
tatódik, sokaknak nyílik majd alkalma, hogy 
megismerkedjen vele.

Ezzel párhuzamosan lapunk is lépést kí-
ván tartani az eseményekkel. Indul a Jó Paj-
tás horgászrovata!

Ezen a téren sok teendő vár ránk. Mind 
a szerkesztőségre, mind rátok. A Magyar 
Szó Víztükör című rovatában nemrégiben 
véget ért élménybeszámoló-pályázat most 
lapunk hasábjain indul újra. Az írásokat akár 
már küldhetitek is, meg aztán küszöbön a 
horgászélményeket gyarapító nyári szün-
idő. De vannak dolgok, melyekkel már most 
foglalkozhattok.

Komoly gondunk, hogy a rovatnak nincs 
neve. Javaslatokat kérünk tőletek. A legöt-
letesebbet fogadjuk el, a névadót megjutal-
mazzuk!

Emellett egy teljesen újszerű ötletünk 
van. A horgászrovatok nagy halak zsák-
mányolásáról szeretnek beszámolni. Mi 
is. Ha nagy halat szákoltok meg, arról ne-
künk számoljatok be. Ezzel párhuzamosan 
– a Halvédelmi és Haltani Társaság előter-

jesztésére – olvasótáborunkat bevonjuk 
a kutatómunkába is. Indul tehát a Milyen 
halat fogtam? címet viselő akció. Ennek so-
rán a kis pecások, barátaik, családtagjaik... 
által fogott kevéssé ismert, ritka halfajokról 
kérünk beszámolót. Hogy mi a teendő, ha 
ilyen ritkaságra bukkantok, arról idejeko-
rán tájékoztatunk benneteket. Elöljáróban 
csak annyit, hogy a használható adatokat 
begyűjtő kis pecásokat a már említett társa-
ság munkatársi címmel jutalmazza. Komoly 
társulásról lévén szó, nem akármi!

Ebben a munkában segítségetekre 
lesznek halismertető írásaink, amelyeket 
megfelelő képanyag fog kísérni, és ame-
lyeket számról számra közlünk. A halak 
világában való jártasságotokat Ilyen halat 
fogtam! címmel ellátott írásokban várjuk. 
Az elménybeszámolókon és halismertető-
kön kívül kíváncsiak vagyunk arra is, merre 
jártatok horgászni; kivel horgásztatok; kitől 
tanultátok (és lesitek el továbbra is) a hor-
gászás magasabb tudományát.

Aztán nemcsak a horgot kell hogy kifen-
jétek, nemcsak a tollat kell meghegyezne-
tek, hanem a képet is ki kell élesítenetek. 
Mert fényképanyagot is várunk tőletek!

Mindenről részletesen és bővebben 
máskor. Az első teendő: nevet találni induló 
rovatunknak.

Jó fogást!
Buzás Mihály

Fotó: Aleksandar Bajić

Halas posztereinknek óriási sikere volt

Felcsaliztuk, bevetettük...
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Van, akivel mindenki könnyen kijön, és van, 
aki mindenkit az őrületbe kerget. A tesztből 
megtudhatod, hogy te milyen vagy. Néhány 
tipp, mielőtt nekilátnál a válaszadásnak. A 

döntésnél kérdezd meg magadtól, mit tudsz 
nyújtani másoknak, hogy ők is jól érezzék 

magukat. Próbálj meg néha belebújni mások 
bőrébe és kitalálni, hogy éppen most hogyan 

érzik magukat. Ha úgy érzed, mindig mindenben 
csak neked lehet igazad, akkor gondolkozz el 
azon, hogy milyen árat fizetsz ezért. Gyorsan 

agresszív leszel, rosszabb esetben gyűlölködő. 
Ha konfliktusod támad, úgy oldd meg, hogy ne 

vádaskodj és ne keress bűnbakot.

Mindig három lehetőség közül választhatsz:  
igen (3 pont), néha (2 pont), nem (1 pont).

1. Bele tudom magam képzelni mások helyzetébe. 
2. Mindig meghallgatom mások problémáit.
3. Figyelek arra, hogy véleménynyilvánításommal ne sértsek 

meg másokat.
4. Konfliktusban képes vagyok kompromisszumokra.
5. Ha valaki bajban van, szívesen segítek, és mindenben 

támogatom.
6. Próbálok mindig igazságosan bánni másokkal.
7. A csapatmunkát többre értékelem a stréberségnél 

– szerintem csak így lehet valaki sikeres.
8. Tiszteletben tartom mások véleményét, még ha nem is 

értek vele egyet.
9. Általában nyitott, könnyen kezelhető vagyok, akivel 

könnyen kijönnek.
10.  El tudom fogadni, hogy valaki másképpen végzi  

a feladataiat, mint én.
11.  Meg tudok bocsátani azoknak, akik igazságtalanul bántak 

velem.
12. Először mindenkiben megbízok.
13. A sikereimről és az eredményeimről nem beszélek sokat.
14.  Ha valaki bajban van, állandóan azon töröm a fejemet, hogy 

hogyan segíthetnék.
15.  Szeretem megoldani és nem kikerülni  

a konfliktusokat.

15 és 19 pont között:  
Nehezen vagy kezelhető
Saját véleményed és elvárásaid mindig előtér-
be helyezed. Nagyon fontos számodra, hogy 
mindig igazad legyen, és megvalósíthasd az 
elképzeléseid. Mások számára gyakran ego-
istának, haragtartónak és önfejűnek tűnsz. 
Nehezen viseled, ha valami nem az elképze-
léseid szerint alakul. Persze ez problémákkal 
jár, hiszen kevesen fogadják el, a legtöbben 
inkább ellentmondásba lendülnek. Gondol-
kozz el azon, hogy a „Mi az, amit szeretnék?” 
alapkérdéshez nem kellene-e hozzá tenned 
egy másikat is: „Mi az, amit a másik szeret-
ne?” Ez még nem jelenti azt, hogy rögtön fel 
is kellene adnod az elképzeléseid, csak azt, 
hogy ki kell tágítanod a látóköröd. A sikerek-
hez egyaránt szükséges, hogy a többi embert 
elfogadd és komolyan vedd.

20 és 33 pont között: 
Erős a belső ellenállásod
Az érzékenységed átlagos, mégis gyakran 
viselkedsz szélsőségesen. Két ellentétes erő 
munkál benned: néha nagyon nyitott vagy 
mások felé és elfogadod mások igényeit, van-
nak viszont olyan pillanatok, amikor felülke-
rekedik a dühös belső éned. Ilyenkor önfejű, 
követelöző leszel, és gyakran megbántasz 
másokat. Általában sikerül ismét együtt-
működnöd és elfogadnod a többi embert, 
viszont még javítanod kellene a viselkedése-
den. Ha úgy érzed, hogy a gyengéid támad-
ják, lehet, hogy csak pozitívan viselkedsz a 
most még nehéznek tűnő szituációkban, és 
akkor biztosan sikerülni fog a valóságban is 
leküzdeni a belső ellenállást.

34 és 45 pont között: 
A béke angyala
Mindenkivel képes vagy megtalálni a hangot. 
Különösen fontos neked, hogy békés és nyu-
godt hangulatban élj. Ezért hajlandó vagy 
kompromisszumot kötni és a saját igényeid 
a háttérbe szorítani. Még arról is lemondasz, 
hogy a saját sikereidről beszélj, hiszen az 
együttműködés fontosabb neked, mint az 
egyéniséged. Gyakran játszol közvetítő szere-
pet, mert képes vagy elsimítani az ellentéte-
ket. De vigyázz, nehogy fontosabbnak érezd 
mások igényét a sajátodnál! A viselkedésed 
arra enged következtetni, hogy lelkileg na-
gyon erős vagy, így mindenkivel igazságosan 
tudsz bánni. Gondolkozz el azon, hogy mi va-
lósul meg abból, amit szeretnél, kövesd bát-
ran az elképzeléseid és állj ki a véleményed 
mellett!

Értékelés

Milyen  
a természeted?
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„Kedves Bizalmas!
Tizenhárom éves vagyok, és egy számomra nagy problémával fordulok 
hozzád tanácsért. Tiszta szívből szeretek egy nálam 2 évvel idősebb srá-
cot. Úgy igazából nem járunk, de kölcsönösen vonzódunk egymáshoz, 
mert bevallotta, hogy szeret. A baj az, hogy csak hétvégeken látom. A 
másik gondom meg az, hogy a múlt hétvégén szülinapi buliban voltam, 
ahol fölbukkant a régi szerelmem, az a fiú, akivel először jártam. Úgy 
viselkedett, mintha ki akarna békülni velem. Megbeszéltük a randit is. 
Most nem tudom, kit is válasszak. Mindkét fiú őrülten tetszik, az új fiú-
mat imádom! Félek, ha kibékülök a volt fiúmmal, elveszítem a másikat. 
Kérlek sürgősen segíts! Mit tegyek?! Kit válasszak?!

Pipa”
Válasz:
Kedves Pipa!
Akárhogy fordítom a dolgot, nem tudok segíteni a döntéshozatalban. Ne-
ked kell eldöntened, hogy mit is akarsz tulajdonképpen, és kihez 
vonzódsz jobban. A döntéseid következményeivel is neked 
kell majd megbirkóznod. A boldogságot és boldogta-
lanságot, a fájdalmat is te éled majd meg. Nagyon 
hasznos lenne, ha mindkét fiúval őszinte lennél. De 
előtte, jól gondold  meg, kitől mit vársz. Csak barát-
kozni szeretnél a volt fiúddal, vagy többre vágysz? 
Randit is akkor beszélj meg vele, amikor már tisz-
táztad magadban a dolgokat. Ami nagyon biztos, 
hogy mindkét fiút nem „tarthatod” meg. Addig 
is, amíg le nem tisztázódik benned, hogy mit is 
akarsz, használd ki a barátok, barátnők jótékony 
és nagy társaságát. Miért? Mert ott együtt lehetsz 
a számodra kedves és szórakoztató emberekkel, és 
beszélgethetsz mindenkivel annak veszélye nélkül, 
hogy félreértenék a helyzetet, és téves következte-
téseket vonhatnának le. Vigyázz azonban, nehogy két 
szék közé ess, ahogy igen gyakran megtörténik az életben. 
De az is lehetséges, hogy egy harmadik fiú avatkozik be a dolog-
ba. Ki tudja? Ne feledd, legyél őszinte önmagaddal és a fiúkkal is!

„Kedves Bori Mária!
Minden héten, amikor megjelenik a Jó Pajtás kíváncsian la-
pozzuk föl a Bizalmast, milyen problémát tár föl ezen a héten. 
Úgy döntöttünk, két legjobb barátnő, hogy mi is tanácsért 
fordulunk a rovathoz, mert nem tudjuk, miként is cseleked-
jünk. Mind a ketten 13 évesek vagyunk, és szerelmesek. Az 
én gondom, hogy szakítottam a fiúval, akit még mindig sze-
retek, és ő is vonzódik hozzám. A fiú nagyon régi barátnői 
engem nem szerettek, és telebeszélték a fejét mindenféle 
rosszal. Mellesleg ő maga is sokszor megbántott, mert sértő-
en beszélt hozzám, és cserélgettek a lányokat, akkor is, amikor 
velem járt. Nagy nőfaló hírében áll. A barátnőm gondja, hogy 
a fiújának a barátja nem kedveli, és az kevert be nekik, sikerrel, 
mert végül szakítottak. Mindkettőnkben forr a méreg. Szeretnénk, 
ha az ellenségeskedők is megéreznék a fájdalmat, mint mi ketten. Emel-
lett mindketten szeretjük még a volt fiúnkat. Mit tegyünk? Hogyan áll-
junk bosszút rajtuk? Hátha akkor könnyebb lesz!

Angels”
Válasz:
Kedves Angyalok! Kedves „Barátnők”! 
Ne váljatok a bosszú angyalaivá, mert a „bosszú, nem szép dolog”! És félő, 
hogy vissza is fordulhat. Mivel mindkét esetben a háttérben ott a féltékeny-
ség, és a barátok elvesztésétől való félelem bújik meg, megértőnek kell lenni, 
mert ez, mindenkivel megtörténhet. Ha úgy érzitek, hogy továbbra is von-
zódtok a volt fiútokhoz, és ők sem közömbösek veletek szemben, próbálja-
tok meg újra kezdeményezni. Ha visszautasítanak benneteket, akkor végleg 
pontot tehettek ezekre a történetekre, és tiszta lappal léphettek tovább. Így 
világosan láthatjátok majd, hogy is álltok ezekkel a fiúkkal, és nem műkö-
dik tovább a fantáziátok velük kapcsolatban. Nem fogtok olyan érzelmeket 
és dolgokat „látni”, amik nem is léteznek igazán, hanem csak a ti vágyaitok 

szüleményei. Hogy visszatérjek a bosszú gondolatára, mindig olyan dolgokat 
tegyetek másokkal, „adjatok” másoknak, amit ti is kapni szeretnétek. Gondol-
jatok arra, ti hogyan érzenétek magatokat, ha valaki bosszújának a tárgyát 
képeznétek?! És mi lenne ebből a konkrét hasznotok, a rosszmájúság érzésén 
kívül? Azt se feledjétek, hogy nagyon sok kedves, szép, aranyos, drága, szim-
patikus, vonzó, szeretetre vágyó fiú, lány van a világon.

„Kedves Bizalmas sorok!
Nemrégiben, fél évi járás után szakítottam a fiúmmal. Sehogy sem tu-
dom kiverni a fejemből és a szívemből. Állandóan sírok, a barátnőimnek 
róla mesélek, még jó néhány egyes is becsúszott. Most, amikor nem kel-
lene. Nagyon nehezen tudok összpontosítani a tanulásra, pedig nagyon 
kellene, mert itt a középiskolai iratkozás. Mit tegyek, hogy újra erőm le-
gyen, és elfelejtsem a fiúmat?! Kérlek, segíts!!!!!!!!

S.O.S. – Bánat”
Válasz:

Kedves S. O. S. – Bánat!
Nem tudom, hogy időben érkezik-e a válasz a leveledre, mert na-

gyon itt van a tanév vége a nyolcadikosok számára. Egyes iskolák-
ban már visszaszámlálják a napokat, mint az űrhajók kilövése 

előtt. Egy biztos, a szerelmi bánat ellen nincs gyorsan ható 
csodaorvosság! 
De könnyebben el lehet viselni a szakítást és az utána követ-
kező fájdalmat, csalódottságot, boldogtalanságot, ha aktív 
maradsz és teszel valamit azért, hogy könnyebben elmúljon 
ez a sötét időszak. 
• A pszichológusok azt tanácsolják, hogy nem szabad harcol-
ni az érzések ellen, hanem át kell nekik engednünk magun-

kat, meg kell élnünk őket. Ha sírnod kell, sírj egy jó nagyot! Így 
majd nem emészted magadat. Bánatodat enyhítheti azonban, 

ha olyan dolgokat teszel, ami jólesik. Pl. Sétálj egy nagyot a ba-
rátnőddel, készíts magadnak egy finom illatos fürdőt, igyál meg 

egy csésze jóízű teát… Kényeztesd magad!  Ha viszont semmi sem 
segít, egyél csokit. Ez a csodaszer boldogsághormonokat visz 

a szervezetedbe, és utána jobban érzed magadat.  (Vi-
gyázz, ne vidd túlzásba, nehogy utána a kilók miatt 

legyél boldogtalan!) 
• Adj időt magadnak, hogy feldolgozd a szakítást, 

mert ugyanaz a lelki folyamat megy végbe ilyen-
kor, mint amikor gyászolunk valakit. 
• Hogy ne gondolj állandóan a bánatodra, tereld 
el a figyelmedet. Hogyan? Hívd el a barátnői-
det, próbáljátok ki cukrászi képességeiteket, 
süssétek meg a kedvenc aprósüteményeteket, 
olvassatok fel egymásnak, menjetek el korizni, 

bicajozni stb. 
• Beszéld ki magadból az érzelmeidet! Ezért van-

nak a legjobb barátnők, azok a személyek, akik-
ben tökéletesen megbízunk, akik nem kürtölik szét 

a dolgainkat. Ha megfogalmazzuk az érzelmeinket, 
és kimondjuk őket, könnyebb lesz a lelkünk is. Vigyázz, 

a barátnődet ne fárasszad agyon a meséddel. Kérdezd meg 
tőle, hogy ő hogy van, és persze hallgasd is meg. 
• Készíts listát arról, mi volt rossz a kettőtök közti viszonyban, miért nem 
működött köztetek a dolog. Levonhatod a következtetéseket belőle, és ez 
segíthet a jövőbeni kapcsolataid megőrzésében.
• Segít az is, ha nagytakarítunk a tárgyi emlékek között. Pakold össze az 
ajándékokat, fényképeket egy dobozba, és vidd a pincébe, padlásra. (Ne 
dobd ki a szemétre, mert egyszer jó lesz visszaemlékezni bizonyos dolgok-
ra.) Töröld ki az SMS-eit. Így könnyebb lesz az újrakezdés.
• Ne ugorj fejest egy új kapcsolatba (szeget szeggel módszert alkalmazva), 
mert még nem készültél föl erre, de legyél nyitott az új ismeretségekre, 
flörtökre. 
• Hogy mindenre jusson időd, a tanulásra is, ami most számodra nagyon 
fontos, készíts napi beosztást magadnak, hogy igazából mindenre jusson 
időd: önmagad kényeztetésére, barátkozásra, iskolára, előkészítőre, otthoni 
tanulásra, ismétlésre, mozgásra, hétvégi bulizásra és pihenésre, alvásra is.
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Egyszer összekerült három jó eszű vándorló mesterlegény. Volt 
azoknak mindenük a széles világon, csak pénzük nem. Pedig 
most nagyon kellett volna, mert az egyiknek az anyja igen nagy 

betegségbe esett. Már a faluvégi kis háza is ráment a patikára meg a 
doktorra, kocsira, révre. Törték a fejüket: hogyan tehetnének szert egy 
kis pénzre.

Azt mondja végre az egyik:
– Tudjátok-e, hogyan lesz? Egertől Pestig nincs még egy olyan zsu-

gori gazdag, mint itt a révész, akire anyám panaszkodik. Gondoltam 
egyet. Én kinevezem magam Szent Péternek. Te, komám, légy Szent 
Pál, te meg Szent János! Én eladom, ha kell, a csizmámat, köpenyemet. 
Annak az árán kerítünk valahonnét egy szép nagy halat, egy jó magosra 
sült kenyeret, meg egy kupa jó bort. A többit bízzátok rám!

Úgy is lett. Útba ejtették egy halász kunyhóját. Vettek tőle egy szép 
nagy halat. Aztán a sütő asszonynál egy emeletes kenyeret. A kocsmá-
rosnál egy jó korsó bort. A sekrestyéstől kölcsönkértek egy nagy se-
lyempalástot, s két fehér inget. A palástot Szent Péter vette magára, 
a legöregebb vándorló, az ingeket meg a két másik; még süveget is 
nyírtak papírból, azt tették a fejükre.

Mentek aztán a révészhez.
Bekopogtattak.
– Szabad! – mondta a révész. Az asztalon égett egy kis mécses. Péter 

megállt az asztal mellett, Pál az ajtóban, János meg a pitvarajtóban. A 
zsugori révész meg a még zsugoribb felesége csak ámult.

– Szent Péter vagyok – mondta a legöregebb vándorló –, ez itt Pál 
apostol, a harmadik meg, ott kinn a pitvarban, Szent János.

Összecsapta kezét a két zsugori öreg.
Azt mondja az asszony:
– Szent Isten! Honnan érdemeljük mi ezt a nagy tisztességet, hogy a 

mi hajlékunkba eljön Szent Péter és Szent Pál és még Szent János is!
Aztán az urára förmedt:
– Siessen már, hozzon kend valamit! – Jaj, lelkem, Szent Péterem, ne 

haragudjék, hogy nem tudjuk kellően kiszolgálni! Üljön le!
Akkorára visszajött az öreg révész, hozott egy hitvány halat. Azt 

mondja, miközben odalöki a  feleségének: 
– Süsd meg!
– Inkább főzöm – mondja az –, mert úgy nem fogy a zsír.
Azt mondja erre Szent Péter:
– Adjátok csak ide! Pál, szent komám, vidd csak ki ezt a halat János-

nak, mondjad, hogy áldja meg.
Pál kivitte, de visszatérőben már azzal a nagy hallal jött be, amelyet 

a halásztól szereztek.
Az öregek majd’ elestek, annyira megcsodálták a halat.
Aztán az asszony megfőzte. Jó lett volna így is, s elég mind az ötük-

nek. Pedig pusztán csak azt ették.
– A kenyér itt még nincs kitalálva? – kérdezte Péter.
Erre aztán mégis hozott kenyeret az asszony, de olyan szárazat, fe-

ketét, mint a föld.
– Szent Pál, fiam! Vidd csak ki Jánosnak ezt a kenyeret, áldja meg 

ezt is!
Pál kivitte, de ahelyett is a szép, nagy kenyeret hozta be.
Az öregek csak nézték egymást.
– Ital nincs? – kérdezte Szent Péter. – Halra való?
Erre elővett az öreg révész egy rossz kancsót, abban volt e gy kis  

bicskanyitogató. Azzal kínálta meg Péteréket. Szent Péter épp csak 
megszagolta. Kiküldte, s azt is megáldatta Jánossal. Mikor Pál bejött, 
volt bor is egy egész kupával, ihattak hasig!

No, erre már csakugyan hitték a csodát az öregek. Addig nézegették 

egymást, mígnem az asszony csak odahajolt az ura füléhez, s azt súgta 
bele:

– Hallja-e, kend? Van ott nekünk az a szakajtó aranyunk. Nem áldat-
nók meg azt is? Most még itt van Szent Péter.

– De – mondta az öreg, már nagyon hangosan. – Jó volna biza!
Az öregasszony be is hozta mindjárt a szakajtó aranypénzt. Szent 

Péter mindjárt elértette, mit akar vele.
– Eredj, Pali öcsém, mondjad Jánosnak, áldja meg ezt a kis pénzt!
János volt a legjobb szaladó köztük, ahogy átvette a szakajtó pénzt, 

megindult vele tüstént, szaladvást Egernek.
Bejön egy kis idő múlva Szent Pál, azt mondja:
– Nagyon sikerült az áldás. Megyek, segítek.
Azzal, kívül az ajtón, ő is uzsgyi neki, amerre a fű hajlik.
Szent Péter vár egy kicsit, aztán felsóhajt: 
– Megnézem már, aztán megáldom magam is, hátha attól még sza-

porább lesz!
Kiment szép ájtatosan Szent Péter is, de mikor a pitvarajtóba ért, ő 

is csak azt nézte, merre van a másik kettő. Akkor aló, vesd el magad! 
Utánuk, azonmód a palástban, pedig az úgy a lába közé verődött, hogy 
mindig hasra akart benne esni.

Elsőbb helyeselték, de végül is sokallották már az öregek az áldást, 
azazhogy az idejét. Kinézett az ember: ugyan mit csinálhatnak még.

De már ő is csak úgy látta őket, akár én! Nem volt ott senkiféle, egy 
lélek se! Mellesleg már sötétült is.

Szaladt be, mondani a feleségének:
– Jaj, jaj! Nincs pénz! Elvitte Szent Péter! Elvitte Szent  Pál, Szent Já-

nos! Most már hol keressük?
Nagy messziről hangzott felelet:
– A pokolban!

Illyés Gyula feldolgozása
Illusztráció: Borbás Zoltán

A három vándorló
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Szobanövényként és kerti virágként egyaránt ismert 
a ciklámen. A levelek fölé emelkedő virágszárakon 

kisebb vagy nagyobb, visszahajló szirmú virágok díszle-
nek. Színük fehér, rózsaszín, lazacszínű, sötétpiros vagy 
ciklámenlila. Szobában, ablak közelében, üvegezett ve-
randán vagy fűtetlen szobában hét-nyolc hónapig folya-
matosan, gazdagon virágzik. Öntözésére vigyázni kell, 
egyenletes öntözést igényel, sem a kiszáradást, sem a 
pangó vizet nem tűri. Eredeti termőhelye Kis-Ázsiában, 
a mediterrán térségekben van.

A gránátalma már a görög mitológiában is szerepelt, Hérát, a termékenység 
istennőjét például mindig ezzel a gyümölccsel ábrázolták. Őshazája Irán, 

Afganisztán, Pakisztán.
A fa három-négy méteresre nő, nyáron sok napfényt és vizet igényel. A 

gyümölcsnek kemény, páncélszerű héja van, belül ülnek a magvacskák. A gyü-
mölcsből kiváló, sok vitamint tartalmazó ital készíthető. Gyümölcssaláta és 
mártás is készíthető belőle. Íze kissé a ribizlire emlékezet, sok vasat, C-vitamint, 
B2-vitamit, magnéziumot, kalciumot, mangánt tartalmaz. Jó hatással van a nö-
vekedésre és a látásra.

Az udvaromban van egy...
A játékosok egy padon ülnek: ők lesznek a gazdasszony jószágai 

(tyúk, kecske, csibe, malac).
Ha mindenkinek megvan a szerepe, jöhet a gazda. Jó hangosan 

megkérdezi a gazdasszonytól, hogy van-e mondjuk, csibéje. Ha van, a 
gazdasszony igennel válaszol; ekkor a csibe feláll, és gyorsan körbefut-
va az udvart – a padot –, igyekszik visszaülni a helyére, mielőtt a gazda 
elkapná. Ha nem sikerül, ő lesz az új gazda.

Szótagdobáló
Valaki eldob egy labdát, miközben kimond egy szótagot. Annak, aki 

elkapja, gyorsan tovább kell dobnia, és a hallott szótagot értelmes szóvá 
kell kiegészítenie, ilyesformán: „Sá...tor; ka...vics; ci...pő” és így tovább.

(Ir.)

Néha valóban lehet látni a tető cserepei közül előbújó zöld nö-
vényeket. Máskor a ház falának repedéseiből vagy a betonjár-

da szélén lévő kis nyílásból kukucskálnak elő a friss levelek. Vannak 
olyan növények, amelyeknek a magja rendkívül apró és könnyű, a szél  
könnyedén sodorja őket, néha egészen magasra a levegőben. Ha aztán 
kikötnek valahol, és ott egy picinyke földet is találnak, az eső segítsé-
gével kicsiráznak, kihajtanak, és apró gyökereikkel jól megkapaszkod-
nak szokatlan helyükön. Néha még virágokat is hoznak.

Ir.

Parafa dugóra, hurkapálcikára és ágak-
ra lesz szükségetek. Egy nagy parafa 

dugón szúrjatok át egy hurkapálcikát, ez 
lesz a malomkerék tengelye. Majd 6-8 egy-
forma hurkapálcikát törünk, és mindegyik 
végére parafa dugóból levágott szeletkét 
tűzünk. Ezek lesznek a malomkerék lapát-

jai. Ezeket beleszúrjuk a kerék tengelyébe. 
Szerezzetek két Y alakú ágacskát, ezt szúr-
játok le vízlevezető árokba, vagy otthon a 
kerti tavacskába (ha van ilyen). A víz akár 
alatta, akár felette folyik a keréknek, a lapá-
tokat érintve szépen megforgatja azokat.

(T–z.)

Gránátalma

Ciklámen

Játsszunk mást!

Vízimalom

Miért nőnek növények 
a háztetőn?
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Skandináv rejtvény (19.)
Májusban már megjelennek a kora nyár gyümölcsei. Alig várjuk őket. Ezekből kell kettőt 

megfejtenetek, valamint egy olyan növényt, amellyel régen pünkösdkor díszítették a falusi 
házakat, kapukat. Manapság inkább szörpöt készítenek belőle.
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BETŰI

SZÉN

KÖTŐSZÓ

1000

FÉL ÖT!

TERA 
BETŰI
ÚGY 
VAN

SZAKASZ

KILÉP A 
MEDRÉBŐL

NÉVELŐ
A VÍZ TESZI 

100 
FOKON

VER

1000
FINOM 

SÜTEMÉNY

ÉVIKE
... NAGY 
LAJOS 
(ÍRÓ)

NŐI 
NÉV

AZ UTAZÁS 
IRÁNYA

EGY

KERESZTÜL

...GYŐZŐ 
(VAJD. ÍRÓ)

ANGOL 
IGEN

VALAMI-
NEK AZ 

ECSETELÉSE 
(ÉK. H.)

TE MEG ÉN

ŐRLEMÉNY

OPUS

EGY, 
NÉMETÜL

ZAMAT

HÁZŐRZŐ

FÉRFINÉV

MISTER

AZ INDIAI 
ÓCEÁN 
EGYIK 

SZIGETE

–
– Miért békés emberek a kopaszok?
– ...
A tréfás kérdés válaszát megkapod, ha berakod a 

mellékelt szavakat, betűhalmazokat a rácsba.

Kétbetűsek: BE, GY, MR, NŐ.
Hárombetűsek: ALO, BAY, DAT, EAK, ERN, HÁM, JIN, LÁZ, 

ODE, ORR, PÁL, SÓK.
Négybetűsek: AZRA, ÁRIA, DIÓS, KARM, SZER, YALE, ZOLA.
Ötbetűsek: BUTOR, MOARÉ, RIMEL, ZSALU.
Hatbetűsek: ELMULO, GYURKA.
Kilencbetűs: CAMMOGHAT.
Tízbetűs: TEREMTMÉNY.
Tizenegy betűs: CSODAORSZÁG.
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Keresztrejtvény

– Hogy a betörő ne ússza 
meg szárazon.

Betűrejtvények

1. Óriási sikere lett,  
2. Virágpalánta,  

3. Szám feletti, 4. Különös

Se eleje, se vége

Balázs Attila

Lóugrásban

– Á, csak félek, hogy 
visszamondják.

Körszámtan
A keresett szám 81,  

mert a számokból hol 
elveszünk 17-et,  

hol hozzáadunk 15-öt.
Csigavonalban

villám
Találós kérdés lóugrásban

ejtőernyő
A 17. skandináv rejtvény 

helyes megfejtése
MÁJUSI ESŐ  
ARANYAT ÉR

A 18. szám megfejtései

Kicsi sarok

Négyből öt

Játék a szavakkal

A fenti szavakat rakd olyan sorrendbe, hogy a kiemelt 
oszlopban egy gázlómadár neve alakuljon ki. Az egyik 

négyzetbe kétjegyű betű kerül.

ASZAL

GÖRBE

LYUKAS

ÓLMOS

A betűkből 
egy-egy nevet 

rakhatsz ki. 
Ha helyesen 

csináltad, 
akkor a 

körökben 
levő betűkből 
kirakhatod az 
ötödik nevet.

1.

2.

3.

4.

5.

E R É T P

S A Á T M

O D I V Á

O A L N I

Csigavonalban
1 2

7

6 11

10 3

12 8

9

5 4

– Hogyan árulja el a légy a társát?
Megtudod, ha megfejted a rejtvényt. A meghatározásokra 

adott választ mindig az előző szó utolsó betűjével kezdd!

Meghatározások: 1. Amerikai Állam, 2. Adódik, 3. Kerti dísznö-
vény, 4. Vörös-tengeri öböl, 5. Szándék, 6. Férfinév, 7. Tűzijáték-lö-
vedék, 8. Becézett szülő, 9. Régen Perzsia volt a neve, 10. Győz, 11. 
Küzdelmes út, 12. Szellemi sport.

E L L E

E R T E

H E V R E K

V R

M R

Szóbetoldó

Csak egy szót kell találnod a rejtvény megfejtéséhez.
Minden sorban értelmes szónak kell kialakulnia.

121

49

25 13

5

7

11

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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A léggömbárus Írta: Dušan Vukojev

Rajzolta: Miodrag Ivanović
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M
ontenegróba mész? Vigyél magaddal 
fegyvert! – ugrattak az ismerőseim, 
amikor elújságoltam nekik, hova uta-

zom. Nem átallottak hegyi rablókkal, medvék-
kel ijesztgetni. Pedig, mint néhány nap múlva 
kiderült, a föld egyik legbékésebb, legszebb 
zugába érkeztem. Arra a vidékre, amelyikről 
Byron azt írta: az istenek két kézzel szórták tele 
gyöngyszemekkel.

Nem állítom, hogy a hálókocsis utazásnál 
(Szabadka–Bar, Újvidék–Bar minden este, 
idényben autószállítással is!) nincs a világon 
kényelmesebb, de a vonat ablakából nyíló 
látvány mindenért kárpótol. Montenegró csu-
pasz sziklatömbjei a hajnali szürkületben még 
zordabbnak látszanak, és közöttük – több száz 
méter mély sziklahasadékokban – vágtat az 
opálzöld Morača folyó. Olyan az egész, mint 
egy Winnetous indiánfilm díszlete. A sziklák 
mögül váratlanul előbukkan a napkorong, és 
bearanyozza az egész vidéket. Ettől a pillanat-
tól fogva hiszek az angol költőnek, és várom, 
mit rejteget számomra ez a világtól elzárt, vad 
és büszke ország, amelyet valaha úgy hívtak: 
Montenegrói Nagyhercegség.

A vonat befut az Adriai-tenger partján fek-
vő Bar városába, és kiszállunk a mediterrán 
nyárba. Első dolgunk kiülni egy hangulatos 
kávézó teraszára. A fény felé fordítjuk az ar-
cunkat, és jólesően kortyoljuk a gőzölgő török 
kávét. Hamarosan mindegyikünk kezében ott 
az elmaradhatatlan túrós burek. A terasz sar-
kából váratlanul felhangzik valami keserves 
nyekergés. Egy öreg montenegrói zenész re-
szelős hangon rákezd egy népdalra, és a helyi 
egyhúros hangszerén, a guzlicán kíséri. Nehe-
zen állunk fel, de még egy órát kell utaznunk a 
Crna Gora-i tengerparton, mire elérjük szállás-
helyünket, a Kotori-öblöt.

Az útikönyvek nem túloznak: az öböl való-
ban úgy néz ki, mint egy tündérszép norvég 
fjord. Tükörsima tengerszem fekete sziklák ka-
réjába zárva, amelynek kikötőiben vitorlások 
pihennek. A helybeliek úgy tartják, a Jóisten a 
teremtés hatodik napját kizárólag az ő öblük 
megalkotására fordította, és iderázta zsákjá-
ból az összes maradék hegyet. Hogy miért fe-

ketéket? A feketefenyők színe tűnik messziről 
feketének (valójában: sötétzöld), talán ezért. 
Mindenesetre a vadregényes ország ezekről 
kapta a nevét.

Ha Kotor kövei beszélni tudnának, viszon-
tagságos múltról számolhatnának be. A kör-
nyező nagy nemzetek mind megpróbálták 
hatalmuk alá hajtani a montenegróiakat. Ezért 
építettek a középkorban húsz méter magas 
fellegvárat a város fölé magasodó Ivan-hegy 
oldalára. Érdemes felmászni a falak mentén 
a csúcsra, egyedülálló kilátás nyílik az öbölre, 
és a kotori háztetőkre. Az óváros sikátoraiban 
sétálgatva, lépten-nyomon a múlt nyomaira 
bukkanunk. Itt egy földrengés tépázta görög-
keleti templom, ott egy velencei patríciusház, 
emitt meg egy nagyszerű hajózási múzeum a 
Monarchia idejéből. 

Akad ugyanis egy mesterség, amelyet az 
itteniek szorgalmasan és magas szinten űznek 
évszázadok óta. A hajózás, a tengerészeti tu-
dományok elsajátítása minden bokai (bokelj) 
kisfiú álma. Háromévesen bemásznak egy 
csónakba, ellesik nagyapjuktól a halászat csín-
ját-bínját, és amikor kamasszá serdülnek, je-
lentkeznek a tengerészeti szakközépiskolába. 
Ha fegyelmezetten végigjárják a ranglétrát, 
teljesül a gyerekkori álom: deres fejjel még ha-
jóskapitány is válhat belőlük. Nagy árat fizet-
nek érte. Évente csak három hónapot tölthet-
nek a családjukkal, kilencet pedig a tengeren. 
Ha nem is gyöngyélet a matrózok élete, ez az 
egyetlen kiemelkedési lehetőség az itteniek 
számára.

Az első tengerészeti főiskolát a 17. szá-
zadban, az öböl bejáratával szemben fekvő 
nagy múltú kisvárosban, Perastban nyitották. 
A monda szerint Nagy Péter orosz cár is itt ta-
nult. A perastiak hajói évszázadokon át szelték 
a tenger hullámait, és városukat önálló város-
államnak tekintette még a velencei Signoria is. 
Az egykori dicsőségnek mára nyoma veszett. 
Csak a gyönyörű freskókkal díszített patrícius-

házak árulkodnak a hajdani gazdagságról. A 
helybeliek ma alig háromszázötvenen vannak, 
a házak többsége üresen áll.

Szemközt két apró sziget emelkedik ki a 
tengerből. Az egyik a Szirti Madonna (Gospa 
od Škrjpela) mesterséges sziget. Megalapítá-
sát az 1563-as nagy földrengés után határoz-
ták el, amikor a hullámok az itt meredező szir-
tekre vetették ki a Csodatevő Madonna képét. 
Az ő tiszteletére építették a szirti templomot. 
A Madonna hálából még egyszer segített 
rajtuk. Amikor a helyiek a törökök elől beme-
nekültek Perast nagy templomába, a képet 
is magukkal vitték, és az ellenség nem tudta 
bevenni a falakat.

A varázslatos szigeteknek se szeri, se szá-
ma. A turizmus főleg itt fejlődik. A Szveti 
Sztefánon ötven évvel ezelőtt még szorgos 
halászok éltek, ma már a milliomosok luxus-
nyaralását szolgálja. A kőházak között pálmák 
hajladoznak, és a turisták édesvizű úszóme-
dencék partján szürcsölhetik a narancslevet. 

Herceg Novi, az öböl utolsó városa legin-
kább mézsárga mimózafáiról híres. 

A csodálatos, télen virágzó fafajtákat a pál-
mákkal, a kaméliákkal és egyéb különlegessé-
gekkel együtt a tengerészek hozták magukkal 
a Föld távoli tájairól. Az enyhe klíma alatt meg-
honosodtak, és februárban elárasztják illatuk-
kal az egész vidéket. Karnevált is rendeznek a 
mimózák tiszteletére. A montenegróiak bár-
milyen zárkózottnak, morcosnak látszanak is, 
szeretnek ünnepelni. 

Évszázadok óta együtt él ezen az aprócska 
földdarabon szerb, horvát, albán és monte-
negrói, anélkül, hogy acsarkodna egymásra. 
Talán ezért maradt ki Montenegró – az itt la-
kók reményei szerint most már végleg – a dél-
szláv háborúból. Tiszteletben tartják egymás 
vallását, legyen az pravoszláv, mohamedán 
vagy katolikus. Büszkék és szabadságszeretők, 
de a párjukhoz mindhalálig hűségesek...

K. L.

A fekete hegyek 
országa
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SZTÁRVILÁG

Hollywood egyik legkere-
settebb színésznője ret-

teg a bevásárlóközpontokban. 
A bájos komika egy amerikai 
interjúban bevallotta, hogy 
előbb ugrana le gumikötéllel 
egy toronyból, mint hogy egy 
emberekkel teli üzletbe bete-
gye a lábát. A konyhában sem 
érzi magát otthon, a szakács-
nője és a bejárónője végez 
minden házimunkát. A férje, az 
agyontetovált Jesse James so-
sem várta el a kedvesétől, hogy 
takarítson vagy vásároljon, így 
nem is tudott Sandra fóbiájáról. 
A színésznő pár hete egy jóté-
konysági rendezvényen vett 
részt, egy játékboltban dedikált 
beteg gyermekek javára. Már a 
bevásárlóközpont bejáratánál 
szédülni kezdett, a boltban 
pedig szabályosan kiborult a 
tömegtől. 

A tanúk szerint nem bír-
ta elviselni, hogy idegenek 
megérintették, és nem látta 
az előtte álló sor végét. Sand-
ra kimenekült az épületből. A 

parkolóban perceken át zoko-
gott, és hazaérve megfogadta, 
hogy soha többé nem vesz 
részt hasonló rendezvényen. 
Érdekes, hogy a színésznőt a 
forgatásokon nem zavarja a 
tömeg, bármilyen nagy létszá-
mú statisztacsapattal jól érzi 
magát, akár viccelődik is velük 
a szünetekben. Szakemberek 
szerint Bullock a pánikbeteg-
ség egyik formájában szenved, 
amelyből kezelésekkel ki tudna 
gyógyulni, ha nagyon akarna, 
ám ő inkább elkerüli a zsúfolt 
üzleteket.

Sandra 
Bullock  
fóbiája

Megjelent a brit popegyüttes tizenkettedik nagylemeze. A 
Sounds Of The Universe négy év elteltével követi az előző 

LP-t, a Playing The Angelt.
Már az album megjelenését megelőző bemutatkozó kislemez, 

a Wrong is pozitív fogadtatásban részesült, hiszen az amerikai al-
ternatív rockrádióknál a megjelenés hetében a harminc legtöb-
bet játszott dal közé került, és több európai, valamint tengeren-
túli listán is bent van az első húsz helyezett között.

A tizenhárom számot tartalmazó új Depeche Mode-album 
nem éppen könnyen emészthető, a lemez univerzuma nyitott-

ságot kíván a befogadótól, de talán pont ettől válik izgalmassá, 
amolyan Depeche Mode-ossá a dolog.

A belbecs – számos exkluzív tartalom (bónuszdalok, remixek, 
demók, kisfilmek) – mellett a külcsínre is adott a csapat, hiszen 
egy szemet gyönyörködtető díszdobozos kiadásban is megjele-
nik a Sounds Of The Universe, hozzá két – dalszövegeket, és exk-
luzív fotókat tartalmazó – könyvvel, és egyéb csecsebecsékkel.

Mark Wahlberg színész menyasszonya immár harmadik 
gyermekükkel várandós. 

A 36 éves Mark és partnere a napokban álltak a nyilvá-
nosság elé az örömhírrel, bár Wahlberg barátainak már ré-
gebben elárulta, hogy szeptemberre várják az újabb csöpp-
séget.

Mark Wahlberg, az egykori énekes, mára felkapott szí-
nész mérhetetlenül boldog, hogy újra babájuk lesz. A szí-
nész nagyszerű apa, két gyermeke, a négyéves Ella Rae és 
a kétéves Michael a legfontossabb az életében. Az összes 
elfoglaltságát, a forgatást a két kicsihez igazítja a gondos 
apa. Mark és kedvese mindig azzal viccelődtek, hogy egy 
tucat csemetét szeretnének, de úgy tűnik jó úton haladnak 
a cél felé.

Felcsendülnek  
az Universum hangjai –  
Itt a Depech Mode újdonsága

Érkezik 
a harmadik baba
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Chuck Norrisszal őrizteti pékségét egy 
férfi Horvátországban. Az amerikai 

filmsztárnak persze nem megy annyira 

rosszul, hogy elszegődne vagyonőrnek 
Splitbe, így a pék meg sem próbálta alkal-
mazni.

Alkalmazta viszont elrettentésül az 
akcióhős életnagyságú poszterét, amely 
mellé öles betűkkel kiírta figyelmezteté-
sül: EZ A BOLT CHUCK NORRIS VÉDELME 
ALATT ÁLL!

Tette mindezt azért, mert nagyon elun-
ta, hogy csaknem minden áldott héten be-
törnek a meglehetősen puccos pékségbe.

És Norris jól dolgozik: már több mint 
egy hónapja virít a kirakatban, és azóta 
egy betörés sem volt. A pékség eladónője 

felfedte, hogy csak viccnek szánták az egé-
szet, és ők is csodálkoznak, hogy „bejött”.

– Nálunk mindenki ismeri Norris film-
jeit, nagyon népszerű feltehetően a bűnö-
zők között is. Talán ezért hagyták abba a 
betöréseket – mondta a nő.

Az sem kizárt azonban, hogy komolyan 
vették a kiírást, ahogy több vevő is.

– Vannak vásárlók, akik megkérdezik, 
hogy kaphatnak-e autogramot Norristól. 
Azt hiszik, ott ücsörög a raktárunkban 
készen arra, hogy elintézzen minden be-
törőt – idézte a nőt az Ananova brit hír-
ügynökség.

Chuck Norris üzletet őriz

Tom Cruise meghívást ka-
pott az Oprah Winfrey 

show-ba! Huszonöt éve van 
pályán napjaink legvitatottabb 
színésze.  A jubileumi szám mi-
att Tomot meglepték kollégái 
és barátai az Oprah Winfrey 
show-ban. A színészt Will Smith 
és felesége Jada Pinkett-Smith, 
Renée Zellweger és az elmarad-
hatatlan páros, David és Victo-
ria Beckham köszöntötte vicces 
és megható emlékezésekkel. 
Barátai elmondták, hogy a róla 
megjelent cikkek és képek alap-
ján nem kapunk valós képet az 
igazi Tom Cruise-ról. Csak az 
tudja, milyen csodálatos ember 
valójában, aki ismeri.

A sztárvilágon is meglát-
szik a közeledő hosszú, forró 
nyár... Bimbóznak a szerel-
mek, gyöngyöznek a hom-
lokok, és ragyognak a tekin-
tetek! Tóth Gabi összejött az 
Anti Fitness Club dobosával, 
No Thanx Erik pedig Kisót 
csípte fel.

Összesen nyolc év korkü-
lönbség tátong a No Thanx 
énekese, Erik, valamint a VIVA 
arca, Kisó között. Ráadásul a 
mérleg a lány javára dől (ő 
az idősebb), ami valljuk be, 
egyáltalán nem hétköznapi 
eset. Azaz már kezd elfoga-
dottá válni, hogy a nénik a 
hamvas kisfiúkra buknak, de 
ritkán látni olyat, hogy egy 20 
éves srácnak 28-as csaja le-
gyen. Ráadásul az egyik napi-
lap cikkjéből megtudhattuk, 
hogy Erik bizony már ágyba 
viszi a reggelit szerelmének, 
tehát együtt alszanak... Ebből 
azt következtethetjük, hogy 
Erik megfogta az Isten lábát, 
de ennek talán igazából a ze-
nész srác jövőbeli csajai örül-
hetnek a legjobban: hiszen 
Erik most egy teljes életre 
elég tapasztalatot gyűjt majd 

össze érettebb szerelmétől... 
Vagy No Thanx – No Sex?

Az is csak idő kérdése volt, 
hogy Tóth Gabi és az Anti 
Fitness Club dobosa, Feka 
egymásra találjanak. Nézze-
tek rájuk, mint két tojás! Még 
a hajuk is hasonló fazonú, 
ráadásul mindketten fekete 
szemceruzával kontúrozzák a 
szemüket. Egyszerűen „cukik” 
együtt. Bár sokan azt gondol-
ták, hogy Gabi az AFC éneke-
sével, Tomival kavar, ám ez a 
pletyka meghiúsulni látszik. 
Ez olyan, mint egy romanti-
kus mozifilm: megmondom 
őszintén, én mindig is tud-
tam, hogy egyszer egymásra 
találnak. Lehet, hogy komo-
lyabban kellene vennem a 
tarot-tanulmányaimat?!

Szóval a két fiatal tök jól 
megvan egymással, és ha 
minden igaz, még kabala-
nyuszinak is használhatják a 
másikat, hiszen mindkettejük 
karrierje szépen ível felfelé: 
június 7-én jön az AFC nagy-
lemez, és rövidesen bemutat-
ják Gabi új klipjét. Dolce Vita. 
Ja, egyébként csak nekem 
tűnt fel azt, hogy a Gabi–Feka 

sztori teljesen olyan, mint 
egy amerikai sikertörténet? 
Miért? Íme:

Adott egy énekesnő 
(mondjuk hívjuk Jessicának), 
aki szép sikereket ér el érzel-
mes dalaival. Egy idő után fel-
tűnik a világot jelentő desz-
kán, azaz porondon a húga 
is (nevezzük Ashley-nek), aki 
vadóc természetével hódít! 
Mindketten sikert-sikerre 
halmoznak, ám a szerelem-
ben Jess szerencsétlenebb: 
hosszas boldogság után el-
válnak férjével... Ash életébe 
azonban beköszönt a szere-
lem: összejön az egyik rock-
banda (legyen a nevük Fall 
Out Boy) zenészével (Pete 
Wentz), és tökéletes párt al-
kotnak. Ja, és a sztori alapján 
várjuk a Gabi–Feka esküvői 
meghívókat! De aztán puc-
cos legyen ám!

25 éve  
a színészi 

pályán

Dúl a szerelem!
Tóth Gabi az Anti Fitness Club dobosával, 

Kisó pedig No Thanx Erikkel jár!

Tóth Gabi



Jó
 P

aj
tá

s, 
19

. s
zá

m
, 2

00
9.

 m
áj

us
 2

8.
��

Más elfoglaltság után kell néznie a 
Piroskában szereplő farkasnak, a 

gyerekek már nem félnek tőle – írja egy ta-
nulmányra hivatkozva az El Mundo című 
spanyol napilap. A fiatalok mostanában in-
kább a terrortámadásoktól, az emberrab-
lástól, a hurrikántól, a háborútól, az iskolai 
lövöldözéstől, a mélyvízben való úszástól 

vagy éppen az AIDS-től félnek leg-
jobban – írták tudósok a Journal 
of Counseling and Development 
című folyóiratban megjelent ta-
nulmányukban. Emiatt szakértők 
felhívták a figyelmet arra, hogy 
gátat kellene szabni a televízió-
ban sugárzott borzalmaknak. Egy 
nyolcéves gyerek például nem tud 
különbséget tenni valóság és fan-
tázia között, éppen emiatt sokkal 
inkább hat rájuk a félelmet keltő 
látvány.

Az oroszországi Novozybkov városkában az idén is meghirdették a nemzetközi jel-
legű képzőművészeti fesztivált ,,Megfestem a saját országom és Neked ajándékozom” 
mottóval. A világ 12 országából a pályázatra beérkezett 1500 munkából a zsűri kiválasz-
tott 100 alkotást, s alkotóik elnyerték a Fesztivál Győztese címet. Az EmArt műhelyből 
a következő tanulók dicsekedhetnek ezzel a címmel: Ivana Parčetić, Prole Laura, 
Takács Leila, Maša Gudović, Gombos Roberta és Sanela Viman, a Zmaj iskola 
3. c osztályából pedig Pap Iván.

Ivana és Roberta alkotása helyet kapott a katalógusban is.
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