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Hamm-hamm, bekaplak – üzeni az amerikai A–10-es páncéltörő repülőgép orrából ki-
lógó hétcsövű Gatling gépágyú. Ilyennel (is) lőtték Szerbia különböző csücskeiben a 

célpontokat urániummagvú páncéltörő gránátokkal a tíz évvel ezelőtti Irgalmas Angyal 
(Merciful Angel) hadművelet dübörgő-csattogó halálosztó szárnyasai. A szarkazmus 
csúcsa: figyeljétek meg a csövek között a nemzetközileg jól ismert béke-jelet! Melynek 
nevében rommá verték országunk gazdaságát, energetikai létesítményeit, infrastruktúrá-
ját, templomokat, iskolákat, tíz évvel visszavetve az ország fejlődését, elpusztítva mintegy 
2500 embert... Békeosztó halálmadár vagy halálosztó békemadár?

A jövő heti  
Jó Pajtás címoldala 

és posztere

63. évf., 2009. VI. 11., ára 100 dinár 21–22

A hét fotója

Az évtizedekig virágzó szabadkai Lifka 
Sándor fotóklubot a kilencvenes évek 

háborúinak vihara sajnos elsöpörte. A helyé-
be lépő, részben az egykori klub tagságára 
épülő Pannónia Fotóklub mindössze két éve 
alakult meg. A huszonöt fős tagság rendel-
kezik korszerű digitális fényképezőgépekkel, 
valamint számítógépekkel is. Van közöttük 
hivatásos fényképész, fotóriporter, ügyvéd, 
színész, tanár, orvos, optikus, aranyműves 
és diplomata: tehetséges fiatalok, aktív dol-
gozók, de nyugdíjasok is – valamennyien a 
fotózás elkötelezettjei. Három tag viseli a 
Szerbiai Fotószövetség mesterjelölti címét 
(KM FSS), ketten a Nemzetközi Fotóművé-
szeti Szövetség művésze (AFIAP) kiemelke-

dő rangot is. Hat tag érdemelte ki a Szerbiai 
Fotószövetség első osztályú fotóamatőre 
címet. A Pannónia Fotóklub tagjainak zöme 
tagja a budapesti székhelyű, minden magyar 
fotográfus számára nyitott Magyar Fotómű-
vészek Világszövetségének is.

A Pannónia sikeres, eseményekben gaz-
dag évet tudhat maga mögött. A klub tagjai 
az elmúlt időszakban több mint félszáz zsű-
rizett kiállításon vettek részt, részben belföl-
dön, részben a határokon túl. Számos díjjal 
és elismeréssel, több mint kétszáz kiállított 
képpel dicsekedhetnek a szerzők. A klub 
tagjainak mintegy tizenöt önálló kiállítása is 
volt, ezek közül több külföldön.

A Pannónia Fotóklub nemrég az újvidéki 
Fotógalériában mutatkozott be. E kiállítás 
érdekessége, hogy a (zömében 50×70 centi-

méteres) digitális fényképeket közvetlenül a 
Kapafix nevű sík, ám igen könnyű, szivacsos 
belsejű anyagra nyomtatták, így a képek 
ugyan veszítettek valamennyit brillianciá-
jukból, viszont teljesen simák, egyenesek 
maradtak és rendkívül dekoratívan hatnak.

Ezt a kiállítást korábban Salgótarjánban 
és Dunapatajon is bemutatták, kiváltva az 
ottani fotósok érdeklődését és tetszését.

B. Gy.

Hátsó oldalunk képei:
Koczó Ferenc: TÁJKÉP; Huszár Krisztián:  

A PAD; Bojniczky György: KÉK LEPKE; 
Bihari Zoltán: SZÉKEK; Juhász László: 

FÉNYRAJZ; Denegri Károly: ZÖLD 
SZÖKŐKÚT; Koszó Attila: BREKK.

Hátsó oldalunkhoz

Király Annamária: Csónakvirág

Roncsák József: Az út vége
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Mint ahogyan a költő, Rubin Szilárd 

emlékezik vissza a Köszöntő című 
versében legkedvesebb tanítójára, 

te is biztos szívesen gondolsz vissza tanító né-
nidre, tanárodra, s te is ötöst adnál neki.

Az óbecsei Samu Mihály iskolában is so-
kan szeretik tanító nénijüket, tanáraikat. Erről 
mesél most: Kerepes Orsolya, Szenti Enikő, 
Csúzdi Angéla, Szerda Zsófi, Balzam Henri-
etta, Simon Arnold, Zsidai Róbert, Mester 
Réka és Máté Enikő.

Rékának tegnap rossz napja volt, s nem-
igen akart barátságos képet vágni. De az oszi-
ja, Józsa Zsuzsanna magyartanárnő, aki min-
denben segít, most is biztatja…

– Sokat gondoskodik rólunk – kezd a me-
sélésbe Réka –, a jóra tanít, mert ahogyan a 
versben is írja a költő, „a rosszaság, hej belénk 
csipeget”. Kirándulásra is visz minket. Tavaly a 
Császár-tónál, most nemrég Kelebián jártunk. 
Ő nekem a legkedvesebb, de szeretem még a 
némettanárnőt, Horvát Denkovics Daniellát 

is, mert olyan játékosan adja elő a tantárgyát. 
Persze a német nyelvet is kedvelem. Mivel a 
nagyszüleim Ausztriában dolgoztak, tőlük so-
kat megtanultam még kiskoromban. A szerb-
tanárnő is kedves nekem. Ő nem mindennapi 
tanár! Fiatal, divatosan öltözködik, felkelti az 
érdeklődésünket a tantárgy iránt. Tudok is jól 
szerbül!

Orsolyának is sok tanár kedves, de ő is a 
szerbtanárnőt szereti a legjobban.

– Karadžić Draganának hívják a szerbta-
nárnőt – mondja Orsolya –, s ő nekem a leg-
kedvesebb. Szeretem az óráit, mert játékosan 
adja elő a tananyagot. Meg tudok én is jól 
szerbül, mert harmadikos koromban a föl-
derítőtáborban megtanultam, ugyanis szerb 
gyerekekkel voltam, s így könnyen elsajátí-
tottam e nyelvet.

Sz. Enikő egykori némettanárnőjére emlé-
kezik vissza szívesen, aki már másik iskolában 
tanít, s még mindig meg-meglátogatja.

– Nagy Klaudia némettanárnő sajnos már 
nem tanít bennünket – emlékezik vissza ta-
nárnőjére Enikő –, de annyira megkedveltem, 
hogy továbbra is járok hozzá németet tanulni. 
Ő is fiatal tanárnő, s fel tudja kelteni az érdek-
lődésünket. Jól tudok németül, s habár még 
csak hetedikes vagyok,  már tudom, hogy a 
szabadkai Kosztolányi Dezső Tehetséggondo-
zó Gimnáziumba iratkozom.

– Én meg azt tapasztaltam – kapcsolódik 
a beszélgetésbe Angéla –, amelyik tanárt ked-
velem, annak a tantárgyát is szeretem. Az an-
goltanárnővel vagyok így, s az a célom, hogy 
megtanuljak jól angolul. Az a tervem, hogy 
kiutazom Amerikába a rokonokhoz…

Zsófiról már olvashattatok a Jó Pajtásban, 
ugyanis jól szaval, táncol, énekel.

– Már kiskoromban megszerettem a nép-
táncot – meséli Zsófi –, ugyanis a nagynéném, 
Kisimre Szerda Anna táncoktató, s ő tanított. 
Ma is táncolok és énekelek a Petőfi Sándor 
Magyar Kultúrkör néptánccsoportjában, most 
Korcsik Anikó és Cseszák Balázs oktat. Nagyon 
szeretem őket. Anikó nagyon szépen énekel, 
és ő tanít engem énekelni. Tavaly Egerben a 
Szederinda Fesztiválon mi ketten lettünk a 
legjobb énekesek. Még sokáig szeretném, ha 
ők lennének a tanáraim.

– Nekem is a magyartanárnő a legkedve-
sebb – mondja Henrietta –, de a matektanár-
nőt, Szabó Magdolnát is ugyanúgy szeretem. 
Ők azok, aki fölkészítenek a versenyekre, a 
fölvételire. Sokat foglalkoznak velünk, addig 
gyakorolunk, amíg nem tudjuk tökéletesen a 
tananyagot. Ők a példaképeim.

– Én is a magyartanárnőt kedvelem a leg-
jobban – teszi hozzá Arnold. – Sokat megta-
nultam tőle, törődik velünk.

– Andruskó Csaba, a tornatanárunk a leg-
kedvesebb –  jelenti ki Robi –, fiatal, jó tanár. 
Én is olyen tornatanár szeretnék lenni, mint ő.

M. Enikő legkedvesebb tanítója Ricz Ró-
bert, ő a Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör el-
nöke is.

– Szeretem, mert jól megtanít minket a 
latin-amerikai táncokra – ismeri el Enikő. – Be 
kell, hogy valljam, szigorú, de különben nem 
érnénk el szép eredményeket. Voltunk már vi-
lágbajnokok is! Még nagyon sokáig szeretnék 
a csoportjában táncolni.

Koncz Erzsébet

Legkedvessebb tanítóm, tanárom
Mintha egyetlen narancs lenne, 

a mi osztályunk oly kerek,
s mint a narancs sok kis gerezdje,
úgy simul össze a sok gyerek.

Együtt nőttünk örömben gondban,
jó testvér lett mindegyik: 
iskolánk héja összefogta 
az osztály kis gerezdjeit.

Aranyágon függtünk mindahányan,
tanító néni volt az aranyág,
ő viselt ránk gondot az iskolában, 
nem csak tanító volt, de jó barát!

Sokszor hajolt meg a nehéz tehertől, 
hisz nem kicsiny gond ennyi kis gyerek, 
a szép gyümölcsre csúf verébsereg tör,
s a rosszaság, hej belénk csipeget.
– – – – –

De maradandó, amit megtanultunk,
kis munkásokként élve napra nap,
a fény, amelytől égten pirosoltunk,
a tudás fénye mindig megmarad.

– – – – – 

Mi nem fogunk már soha elfeledni,
míg számolni, olvasni tudunk, 
a te jóságod fogjuk számba venni, 
s rád gondolunk, ha szépet olvasunk.

A te mosolyod ott ragyog az írkán,
a betűkből a te arcod nevet, 
tiéd a legszebb, legjobb bizonyítvány,
a legszebb 5-öst te érdemeled!



Jó
 P

aj
tá

s, 
20

. s
zá

m
, 2

00
9.

 jú
ni

us
 4

.
�

Az általános iskola befejezése egy új 
korszak kezdetét is jelenti. Talán ez 
az első nagyobb mérföldkő a diákok 

életében, amikor maguk mögött hagyják 
az elmúlt nyolc évet, és valami újba kez-
denek. El kell válniuk azoktól, akikkel az el-
múlt években együtt koptatták a padot, új 
tanárok és osztálytársak várnak rájuk egy új 
iskolában. Bár mindenki lázasan készülődik 
a ballagásra és az azt követő bankettre, nagy 
nyomás nehezedik rájuk a pályaválasztás és 
a közelgő felvételi vizsga miatt. Ennek elle-
nére, bármily szomorú a gondolat, hogy el 
kell válni a régi barátoktól, a legtöbben iz-
galommal néznek szembe a kihívásokkal és 
alig várják a középiskolás éveket.

A szabadkai Széchenyi István iskola nyol-
cadikos tanulói: Csákány Angéla, Husnyák 
Bettina, Takács Krisztián, Radvánszki 
Adrianna, Jenovai Tamás és Rác Tamás 
arról meséltek nekünk, hogy ők hogyan élik 
meg ezeket a napokat, hogyan készülődnek 
a ballagásra és az azt követő középiskolás 
időszakra.

– Én egy kicsit izgulok, főleg a felvételi 
miatt. Szeretnék bekerülni a Kosztolányi 
Dezső Tehetséggondozó Gimnáziumba, 
de emellett a minősítő vizsgát is szeret-
ném lerakni, ha véletlenül nem jutnék be. 
Ugyanakkor egy kicsit szomorú is vagyok, 
mert nagyon szeretem az osztálytársaimat 
és sajnálom, hogy el kell válnunk. Biztosan 
kicsordul majd néhány könnycsepp, de 
ezen is túljutunk, és remélem, néhányukkal 
tartani tudom a kapcsolatot. Szerintem a 
többség meg tudja majd valósítani a terve-
it, és elérik azt, amit szeretnének – mondja 
Adrianna.

Jenovai Tamás is a Kosztolányi Dezső 
gimnáziumba készül, mégpedig a sportta-
gozatra, így Adriannával biztosan összefut 
majd néha a folyosókon.

– Örülök, hogy vége az iskolának, de saj-
nálom, hogy el kell válnom a barátaimtól. 
Szeretnék velük továbbra is kapcsolatban 
maradni. Most még nem nagyon gondol-
kodom ezen, hiszen először is vár ránk a 
bérmálkozás, majd a ballagás és persze ké-
szülök a felvételire és a minősítő vizsgára is. 
Szerintem az idén is nagyon szép lesz a bal-
lagási ünnepség, mindenki fekete-fehérbe 
öltözik, este pedig a Népkörbe megyünk a 
bankettre.

– Én a Bolyai Farkas Matematikai Gim-
náziumba szeretnék bekerülni, de mivel az 
Zentán van, valamennyire elszakadok az it-
teni barátaimtól. Ugyanakkor az előkészítő-
re járva néhány diákkal már megismerked-
tem, így ha bekerülünk, már lesznek ismerős 
arcok körülöttem. Előtte még itt a nyár, úgy 
tervezem, hogy sokat fogok pihenni, mert 
szeptembertől megint iskola. Ami a terveket 

Ballag már a vén diák...

illeti, informatikus szeretnék lenni, remélem 
összejön, és gondolom az osztályból má-
soknak is sikerül megvalósítani a terveiket 
– véli Rác Tamás.

– Bennem egyszerre megvan az izgalom 
és az öröm is. Hiába tanultam annyit, félek a 
felvételitől, főleg a matektól. Sokat gyako-
rolok, órákra járok, remélem sikerülni fog. 
Az Egészségügyi Középiskolába készülök. 
Remélem, mire néhány év múlva megszer-
vezzük az osztálytalálkozót, már valóra válik 
az álmom és orvos lesz belőlem. Nagyon 
szeretem az osztálytársaimat, és örülök, 
hogy ebbe az osztályba járhattam, ezért ne-
héz lesz elválni tőlük. Másrészt pedig várom 
már, hogy magam mögött hagyjam az isko-
lát, és ősztől egy új környezet vegyen majd 
körül. Készülődöm a ballagásra is, és a bulit 
is nagyon várom. Már a ruhám is megvan 
– tudjuk meg Angélától.

– Nekem is megvan már a bankettos 
ruhám, fekete estélyiféleség – mondja 
Bettina. – Várom már a bulit, mert ez az 
utolsó esténk, amikor mindenki együtt le-
het. Biztosan jó lesz. Sajnálom, hogy el kell 
válnom a többiektől, de várom az új iskolát 
is. Mindenképpen kihívás a felvételi és az 
új környezet miatt is. Gimibe készülök, de 
hogy azután melyik egyetemre iratkozom, 
még nem tudom. Készülődünk a ballagásra 

is, gyakoroljuk a dalokat, nagyon szépek és 
meghatóak, biztosan lesz egy kis sírás is. A 
következő napokban lesz egy kis lazítás, az-
tán meg sok tanulás a felvételi miatt, és ha 
sikerül, egész nyáron pihenni fogok.

Krisztián a Műszaki Szakközépiskolába 
készül közlekedési technikusi szakra, de 
egyelőre még nincsenek konkrét tervei, 
pontosan mivel is szeretne foglalkozni. 

– Lehet, hogy oktató leszek – vonja meg 
a vállát. – Majd kiderül. Én inkább a ma-
gyar felvételitől félek, bár matekból is járok 
órákra, de azzal jobban boldogulok. Eddig 
nem akartam arra gondolni, hogy mi vár 
ránk a következő hetekben, hónapokban. 
Nem lesz könnyű elválni a többiektől, de 
gondolom néhány közelebbi barátommal 
továbbra is tartani tudom a kapcsolatot. 
Most készülünk a bankettre, már megvásá-
roltuk a ruhákat is, én például fekete ingben 
és fekete nadrágban leszek. Aztán meg jön 
a nyár, lesznek programjaink, még együtt 
leszünk a barátokkal, úgyhogy gyorsan el 
fog múlni az idő. Új tanárok, új barátok jön-
nek, de a mostaniakkal is biztosan összefu-
tunk a középiskolás évek alatt. Aztán majd 
megszervezzük az osztálytalálkozót, és újra 
együtt leszünk egy kicsit.

 Sztojánovity Lívia

Legkedvessebb tanítóm, tanárom
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H
a az ember türelmes, s Fortuna isten-
asszony is melléje szegődött, kedves 
jeleneteknek lehet szemtanúja. Őzsuta 

bukkan elő a bokrok közül két, nemrég szü-
letett, még pettyes bundájú gidájával. Míg a 
két kicsi gondtalanul ugrándozik a zöld fűben, 
anyjuk feszülten figyel. A testtartásán látni, 
hogy bármelyik pillanatban kész a gyors me-
nekülésre. A szél felőle lengedez, így engem 
nem érezhet meg, de talán éppen ezért főként 
errefelé figyel, míg a másik oldalt jó szimata 
pásztázza.

Egy közeli zátonyon gyorsan guruló barna 
folt vonhatja magára a figyelmünket. A kis lile 
kedveli a folyózátonyokat, teljesen nyíltan, egy 
szegényesen kibélelt kis mélyedésben költi ki 
négy tojását. Mozgása, mint általában a liléké, 
jellegzetes: rövideket szalad, majd megáll, 
felcsíp valamit, körülpillant, s újra továbbira-
modik. Ha a felül földbarna madár szembefor-
dul, jól látható fehér homloka fölött, a szemek 
között, majd onnét a fültájékig húzódó fekete 
sáv és a széles, ugyancsak fekete begyörv. 

A nyár végi, kora őszi legelőket járva a sás-
kák százával pattognak a lábunk előtt. Ugyan-
ott korábban, májusban vagy június elején job-
ban oda kell figyelnünk, ha látni akarjuk őket. 
A sáskák többsége ősszel petézik, a nőstények 
ezután elpusztulnak, míg a peték áttelelnek. 
Az életképes peték a meleg napsugarak hatá-
sára kelnek ki a fej és a nyakpajzs között levő, 
a belepumpált vérnyiroktól megduzzadó hó-
lyag segítségével. A kikelő apró lárvák hason-
lítanak a kifejlett állatokra, de a szárnyaik még 
hiányoznak. Vedlésekkel fejlődnek, bőrüket öt 
vagy hat alkalommal váltják. Ekképp mindig 
nagyobbak lesznek, szárnykezdeményük fej-
lődik, a csápjaik is egyre nagyobbak. Az utolsó 
lárvaállapot a nimfa.

A sáskalárvák fontos táplálékai nagyon sok 
állatnak, elsősorban madárnak. Éppen akkor 
fejlődnek, amikor a rozsdás csuk, a sárga bil-
legető, a tövisszúró gébics és a réteken, lege-
lőkön vagy azok bokrosaiban fészkelő egyéb 

madarak fiókáikat nevelik, s nagy szükségük 
van a tömegesen előforduló, lágy testű táplá-
lékra. A veszteség ellenére a sáskalárvák egy 
része fejlődik, petéket rak, s ezzel az évmilliós 
körforgás folytatódik. 

A villás farkú füstifecskéknek a tanyasi 
vagy falusi istállók gerendáin épült fészkeiben 
május végén, június elején már nagyobbacs-
ka fiókák vannak. Az öt sárga csőrű kisfecske 
egymás mellett szorong a lassan szűknek bi-
zonyuló fészekben. Fejüket a fészek peremén 
nyugtatják, fekete szemüket az ajtóra vagy az 
istállóablakra függesztik, ahonnét szüleiket 
várják. Fecskefészket bizonyára sokan lát-
tak már, de valószínűleg kevesen gondoltak 
arra, hogy mennyi munkával jár egy ilyen kis 
remekmű elkészítése. A füstifecskék hétszáz-
ötven-ezernégyszáz, egyenként átlagosan 
0,48 gramm tömegű sárgalacsint hordanak 
fészkük megépítéséhez, néha tekintélyes tá-
volságból. Kiszámították, hogy a fecskepár az 
anyaggyűjtés idején átlagosan 220 kilométert 
repül, természetesen a táplálékkeresésen kí-
vül. Alkalmas helyen létesített, mesterségesen 
nedvesen tartott sárgyűjtőhelyekkel nagyon 
sokat segíthetünk az otthonukat építő mada-
raknak.

Ha egy nyár eleji éjszakán valami csoda 
folytán éppen úgy látnánk, mint nappal, érde-
kes dolgokat figyelhetnénk meg. Nemcsak azt, 
hogy a hodályban tanyázó kis kuvik hogyan 
fogja el egér- vagy pocokzsákmányát, hanem 
ilyenkor vadászik a nyest és a görény is, s elő-
bújnak rejtekhelyeikről a vándorpatkányok, 
hogy a baromfiólak környékén vagy a disznók 
vályújában levő maradékból falatozzanak. Éj-
szaka szomszédolnak a kutyák és a macskák, 
s néha róka szimatol a kerítések környékén, 
miközben az orra sóvárogva szívja be a tyúkok 
és kacsák felől jövő, számára „mennyeinek” 
számító illatokat.

Sch. E.

Már szinte itt a nyár (2.)

Kuvik

Sárga billegető

Sáska

Füstifecske Kis lile
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Vannak olyan szólások, amelyeket százszor elismétlünk, mire 
egyszer eszünkbe jut belegondolni, hogy szó szerint értve 

mit is jelentenek. Akkor aztán elcsodálkozunk azon, hogy milyen 
furcsa értelmük van. 

A 19. század elején igen népszerűek voltak a Hetz-Theate-
rek előadásai, az úgynevezett heccek, azaz állatviadalok. Ezek 

műsora abból állt, hogy kutyákat uszítottak valamilyen fog-
ságban tartott vadállatra, leggyakrabban medvére, a közönség 
pedig fogadásokat kötött, hogy melyik fél fog győzni. Érthető 
hát, hogy gyakran előfordult: egy-egy tájékozatlanabb néző 
színházba menve csalódottnak érezte magát, mivel nem szí-
nielőadásra akart befizetni, hanem véres viadalra. Így gyakran 
előfordult, hogy valaki unalmában azt a mondatot kiabálta a 
színpadra, amely ma is elhangzik azoknak a szájából, akik már 
türelmetlenül várják, hogy végre rátérjenek a lényegre: lássuk a 
medvét! Aki pedig medvét fogott, annak nem sikerült a terve, 
kudarcot vallott.

A kilencöves tatu sokkal inkább a történelem előtt idők itt 
felejtődött hírmondójának látszik, mintsem ma élő fajnak. 

Pedig az eredetileg dél-amerikai trópusi és szubtrópusi tájak la-
kója igencsak sikeres faj: alkalmazkodóképessége miatt az idők 
folyamán Észak-Amerikát is meghódította, és olyannyira elter-
jedt, hogy némely vidékeken már dúvadnak, azaz kártékonynak 
számít. 

A páncélos vitéz 80 centi hosszú: kétharmad állat, egyharmad 
farok. Messziről jobban hasonlít a teknőshöz vagy mászórákhoz, 
mint a többi emlőshöz. Az állatnak a lehető legbiztosabb védő-
fegyvere van: a testét pajzs takarja, csak a hasa védtelen. Úgy el-
lensúlyozza sebezhetőségét, hogy behúzza a lábát, és szorosan 
a földhöz lapul. Megesik, hogy támadói orra előtt villámgyorsan 
beássa magát a talajba, máskor áthatolhatatlan burkolatú go-
lyóvá gömbölyödik. Ellenségei, a jaguár, puma, prérifarkas nem 
tudják megharapni, legfeljebb focizhatnak vele. Ám a nehéz pán-
célban a járás megerőltető, és úszni sem lehet benne. A kilencö-
ves tatu bravúrosan oldja meg a problémát: megtölti gyomrát és 
beleit levegővel, így a víz színén lebegve szeli át a kisebb folyót, 
de hat percre a lélegzetét is képes visszatartani, így a túlpartra 
kényelmesen átgyalogolhat a fenéken.

A tatu táplálékgyűjtő területe „legjobb” pontjain akár tizenkét 
különböző várat is épít magának, itt pihenget napközben. A két 
méter mélyen lévő és hét méter hosszú alagútrendszert profi 

bányagép módjára vájja ki. Csak nagyon zajosan: közben fújtat, 
röfög, szuszog, horkant. Ahogy besötétedik, elindul élelmet sze-
rezni. Fáradhatatlanul futkározik, gyakorta meg-megáll, beletúr a 
talajba, hogy szimatmintát vegyen vagy megvizsgáljon egy-egy 
szóba jöhető eleséget. Ahol rejtőzködő csemegét érzékel, mell-
ső lába hosszú, erős karmaival fürgén kiássa, közben orrlyukait  
összeszorítja, nehogy belélegezze a port. Majd rövid időre a 
farkára támaszkodik és a kikotort földet félrerugdossa az útból. 
Betör a rovarok fészkébe és a szűk folyosókba öltögeti hosszú, 
ragadós nyelvét. Elképesztő étvágya van: egész hangyabolyokat 
ürít ki. Csak virradatkor hagyja abba a portyázást és tér nyugovó-
ra föld alatti vackába. A páncélos állat olykor föld alatti  járatain 
kívül is alszik, mégpedig a hátán fekve. Ilyenkor hasa védtelen 
marad az orvtámadásokkal szemben. A kutatók még nem talál-
tak magyarázatot erre a furcsa viselkedésre. 

A páncélos állat a szaporodásban is egyedülálló. Tavasszal 
születnek meg az apróságok. A mama mindig egypetéjű négyes 
ikreknek ad életet, mivel a megtermékenyített petesejt a sejt-
osztódás kezdetén négy részre válik. Testüket pergamenszerűen 
szívós, de hajlékony bőr fedi, akár egy pici orrszarvúét, ám ez a 
kültakaró az első hét végére szarupikkelyekkel fedett páncélzattá 
keményedik.

Ignácz Bea

Várurak páncélban

Állatokkal szólva (6.)

Medvét fogott
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Az egyház a hívek közössége

Amikor az Újszövetség az egyházat em-
líti, nem a nagy tornyokkal, színes abla-

kokkal ékes templomokra kell gondolnunk, 
hanem a templomokba járó hívek közössé-
gére.

De az egyházba nemcsak az evilági za-
rándokútjukat járó hívek tartoznak, hanem 
az üdvözültek is – Krisztus minden igaz kö-
vetője, tekintet nélkül arra, mikor élt, milyen 
színű a bőre, melyik társadalmi osztály tagja 
volt.

Ugyanakkor egyháznak nevezzük a ke-
resztények helyi közösségeit, csoportjait is, 
akik együtt imádják templomaikban Istent, 
majd ki-ki a saját környezetében szolgálni 
igyekszik felebarátait.

A történelem során mindig fennállt bizo-
nyos ellentét Krisztus igazi tanítványai – az 
egyetemes egyház tagjai – és azok között, 
akik csak színleg vesznek részt az istentisz-
teleteken, azaz keresik az igazságot.

Ki tartozik Krisztushoz?

• Aki teljesen átadta magát Neki, hisz 
Benne mint személyes megváltójában, és 
kész teljesíteni utasításait.

• Akinek a megkeresztelkedéséhez 
őszinte bűnbánat és a Krisztusba vetett hit 
nyilvános megvallásának készsége kapcso-
lódik.

• Aki kész megengedni a Szentléleknek, 
hogy életét az Isten imádata, Krisztus pél-
dájának követése és az önzetlen felebaráti 
szeretet gyakorlása felé irányítsa.

Képek az egyházról

Az Újszövetség különböző képeket al-
kalmazva határozza meg az egyházat.

Az egyház tagjai Isten országának pol-
gárai. Jézus alig említi az „egyház” szót, de 
annál többet beszél „Isten Országá”-ról. 
Ez a kifejezés pedig azt az új társadalmat 
jelöli, melyet Jézus volt hivatott létrehoz-
ni. Az Isten Országának teljessége csak 
a jövőben fog elérkezni, ám az igazi ke-
resztény már itt és most e tökéletes tár-
sadalom tagjának érzi magát, dolgozik és 
imádkozik létrejöttéért, reménykedve vár-
ja érkezését. 

Az egyház tagjai hasonlatosak az építő-
anyaghoz.

Péter és Pál jól tudták, hogy az egyházat 
élő emberek alkotják, mégis előszeretettel 
használták az épület és az építőanyag ha-
sonlatát.

Péter arra ösztönözte a híveket, hogy Is-
ten lelki templomának élő téglái legyenek. 
A legfontosabb kő ebben az épületben, 
mint Pál apostol hangsúlyozta, természete-
sen Jézus Krisztus. 

Az egyház tagjai egy testet alkotnak.
Ezt a képet is – amely nyilván az összes 

közül a legszebb – Pál apostol használta. Az 
egyház tulajdonképpen Krisztus teste. A hí-
vők pedig részei, végtagjai ennek a testnek. 
Mindegyik végtagnak más a feladata, más 
az alakja, de szerves egységet alkotnak, és 
elengedhetetlenül szükségük van egymás-
ra.

Az apostol enyhe humorral a szavaiban 
részletezi, hogy a szem ugyan különbözik a 
lábtól, de egyik sem képes hibátlanul mű-

ködni a másik nélkül. És így van ez Krisztus 
testének tagjaival is.

A kereszténnyé lett zsidó farizeus és a 
megtért római rabszolga között nincs sok 
közös vonás, ám a tény, hogy mindketten 
Jézus Krisztust vallják Uruknak, tökéletes 
egységet teremt közöttük. Mi vagyunk a 
végtagok, hangsúlyozza Pál, Krisztus pedig 
a fej.

Az egyház hasonlatos a menyasszony-
hoz is. Pál példájában Krisztus úgy szereti 
az egyházat, mint ahogyan a vőlegény sze-
reti menyasszonyát. Annyira szeretett min-
ket, hogy mielőtt mi megszerettük volna 
Őt, kész volt életét adni értünk. Azt akarja, 
hogy a menyasszony tökéletes legyen, s 
kész mindennel elhalmozni. Viszonzásul 
az egyház tagjai engedelmességgel tartoz-
nak neki.

Andrew Knowles:  
Út a hithez című könyvéből

A titokzatos test

Giotto di Bondone: Krisztus mennybemenetele
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Június 4. 
Ma Bulcsú, Ferenc, Tormás, Fatime, 

Szvetlána napja van.
Bulcsú 
Ismeretlen eredetű régi magyar 
személynév. A török eredetű ma-
gyar búcsú és bocsát szavakkal való  
összefüggése erősen vitatott. 
Tormás 
Régi magyar személynév, a torma 
növénynévből származik. 

1920 (89 éve történt)

A szövetségesek és Magyarország 
képviselői – a gróf Apponyi Albert 
vezette magyar delegáció – aláír-
ták a trianoni békét, amely jelentős 
határeltolódásokat eredményezett. 
Magyarország elvesztette területé-
nek kétharmad részét.

1975 (34 éve történt)

Megszületett Los Angeles-ben An-
gelina Jolie amerikai színésznő. 
Ismertebb filmjei: Lara Croft: Tomb 
Raider 1–2.; Tolvajtempó; Élet, vagy 
valami ahhoz hasonló; A csontem-
ber; A pokol konyhája; Amazonok a 
Vadnyugaton; George Wallace; Hac-
kerek; Cápamese – szinkronhang.

1977 (32 éve történt)
Meghalt Kovács Margit keramikus, 
szobrász, a modern magyar kerá-
miaművészet egyik megteremtője.

Június 5. 
Ma Fatime, Valéria, Bonifác, 

Ferdinánd, Reginald napja van.
Fatime 
Az arab Fatima változata, ami Moha-
med legkisebb lányának neve volt. 
Bonifác 
A latin Bonifatius névből származik, 
jelentése jó sorsot ígérő. 

1972. június 5. (37 éve történt)
Környezetvédelmi világnap. 1972. 
június 5-én nyílt meg Stockholmban 
Ember és bioszféra címmel az ENSZ 
környezetvédelmi világkonferenci-

ája. Az emberi környezettel foglal-
kozó ENSZ-konferencia ezt a napot 
határozatában nemzetközi környe-
zetvédelmi nappá nyilvánította.

1783 (226 éve történt)

Joseph és Jacques Montgolfier be-
mutatták hőlégballonjukat, amely-
nek emelkedése elérte a 1500 lábat.

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

Felícia, Gilbert napja van.
Norbert 
Német eredetű név. Jelentése: észa-
ki fény, híres. 
Cintia 
Görög mitológiai név, Artemisz 
istennő megnevezése. Jelentése: 
Künthosz (Cynthus) hegyéről szár-
mazó. 

1875 (134 éve történt)

Megszületett Thomas Mann, Nobel-
díjas német író (Varázshegy, Mario 
és a varázsló).

1799 (210 éve történt)
Megszületett Alekszander Puskin, 
orosz költő, író, drámaíró (Anye- 
gin).

1882 (127 éve történt)
Henry W. Seely New Yorkban szaba-
dalmaztatta az elektromos vasalót.

Június 7. 
Ma Róbert, Nándor, Berengár, Énok 

napja van.
Róbert 
Germán eredetű név. Jelentése: fé-
nyes, hírnév, dicsőség. 
Énok 
A héber eredetű bibliai Hénoch 
névből származik. Jelentése: a fel-
szentelt.

1894 (115 éve történt)

Megszületett Boncza Berta (Csinsz-
ka) költő, Ady Endre felesége.

1921 (88 éve történt)
Jugoszlávia és Románia szövetségre 
lépett, megalapította a kisantantot, 
Csehszlovákia, Jugoszlávia és Romá-
nia szövetségi rendszerét.

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

Ellák, Helga napja van.
Medárd 
Latin, germán eredetű név. Jelenté-
se: hatalmas, erős, merész. 
Helga 
Északi germán eredetű név. Jelen-
tése: megszentelt, egészséges, bol-
dog. 

632 (1377 éve történt)

Medinában, 62 éves korában meg-
halt Mohamed próféta, az iszlám 
vallás megalapítója, aki vallási és 
politikai tevékenysége révén az 
Arab-félsziget törzseit egyesítette.

1810 (199 éve történt)
Megszületett Robert Schumann né-
met zeneszerző, a zenei romantika 
egyik vezéregyénisége.

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

Ludovika, Pelágia, Pelágiusz napja 
van.

Félix 
Latin eredetű név. Jelentése: boldog, 
szerencsés. 
Előd 
Magyar eredetű név, kutatások sze-
rint, az elő szónak a -d kicsinyítő 
képzős származéka, e szó jelentése 
első, elöl levő, illetve első rész, kez-
det. Jelentése: elsőszülött, ős. 

1968 (41 éve történt)

Több európai ország után Jugosz-
láviában is diáklázadás tört ki. Egy 
hét után J. B. Tito jugoszláv államfő 
politikai és társadalmi reformokat 
ígért.

1934 (75 éve történt)
Először jelent meg képregény Do-
nald kacsa főszereplésével.

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

napja van.
Gréta 
A Margareta, Margaréta, Margit 
névnek a több nyelvben önállósult 
becézője.  
Margit 
A görög eredetű latin Margareta 
név megmagyarosodott alakja. Je-
lentése: gyöngy. A németben és 
a svédben is ebben a formájában 
használják. Legismertebb viselője 
Árpád-házi Szent Margit, IV. Béla ki-
rály leánya. 

1605. június 10. (404 éve történt)
Moszkvában cárrá koronázták az 
ál-Dimitrijt, aki IV. (Rettegett) Iván 
fiának adta ki magát, és akit IV. Iván 
özvegye nyilvánosan elismert fiá-
nak.

1943 (66 éve történt)

Bíró László József Argentínában 
szabadalmaztatta a véglegesített 
technológiájú, ma is használt go-
lyóstollat.

• Ezen a napon történt • Ezen a napon történt • Ezen a napon történt •
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Regényhősök nyomában

Felfedezőink között volt, akit a tudás- 
vagy kalandvágy vitt veszélyes utak-

ra, másokat sorsuk tett világvándorokká. 
Távoli tájakat, idegen népeket leíró uta-
zóink közt akadtak török hódítók messze 
hurcolt rabszolgái, Rákóczi bujdosó társai, 
az 1848–49-es szabadságharc bukását kö-
vető idők száműzöttei.

Xántus János, a távollétében halálra 
ítélt fiatal nemzetőr, a szabadságharc le-
verése után menekült Amerikába, ahol 
egy vasútépítő társaság rajzolójaként nyílt 
alkalma az utazásra és az indiánok meg-
ismerésére. Barátságukat már egyik első 
találkozásuk meghatározta. A törzsfőnök, 
megtudva, hogy ő is üldözött, megölelte, 
testvérévé fogadta, saruját, pipáját neki 
ajándékozta. Xántus pedig a földjüket hő-
siesen védő indiánok pártfogójává, szó-
szólójává vált. 

Amerikai életrajzírója szerint „örök 
hálára kötelezte Amerika természettudo-
mányosságát”. Magyarország a Nemzeti 
Múzeum néprajzi osztályának létrejöttét 
köszönheti neki. Karl May, a legszebb indi-
án regények írója pedig levélben kérte az 
emberként és fegyverforgatóként egyaránt  
kiváló tudós engedélyét, hogy róla min-
tázhassa Old Shatterhandot, Winetou fe-
hér bőrű testvérét. (A levelet egy drezdai 
múzeum őrzi.)

(Cimbora)

Az 1850-es évek végén Samuel Baker angol mérnök gyönyörű szőke lányt pillan-
tott meg a vidini rabszolgapiacon, akit azonnal meg is vásárolt. A fiatal lány a 

valószínűleg háromszéki nemesi családból származó Sass Flóra volt, akit szülei meg-
gyilkolása és a szabadságharc bukása után menekítettek török földre. Az akkor alig 
hétesztendős kicsi lány elkóborolt társaitól és tíz évre nyoma veszett. Megmentőjé-
vel, későbbi férjével együtt fedezték fel az Albert-tavat és együtt jutottak el a Nílus 
egyik, addig ismeretlen, forrásvidékére. Baker jutalma lovagi cím volt, Sass Flóráé 
a Nílus menti bennszülöttek szeretete, és tőlük kapott neve: Hajnalcsillag. Élettör-
ténetét lánya, Anna Baker írta meg, Egy magyar nő felfedezők s rabszolgák között 
címmel.

Gróf Teleki Sámuelnek, a 19. század 
legsikeresebb magyar Afrika-kuta-

tójának nem kevesebbet köszönhet a 
földrajz tudománya, mint a még ismeret-
len területet jelző utolsó nagy fehér folt 
eltüntetését Afrika térképéről. Útjai során 
két nagy tavat és egy működő tűzhányót 
is felfedezett, amely a tiszteletére a Tele-
ki-vulkán nevet kapta. Leírt több állat- és 
növényfajt, hírt adott addig ismeretlen 
afrikai törzsekről, népcsoportokról. Ha-
zatérve a bécsi udvar „belső titkos taná-
csosa” lett, Afrikában völgy, tengerszem, 
menedékház és több növényfaj őrzi ne-
vét. Útjának történetét társa, Ludwig von 
Höhnel hajóhadnagy írta le, A Rudolf- és 
Stefánia-tavakhoz... címmel.

Az igazi Old 
Shatterhand

Rabszolgapiacon  
vásárolt felfedező

Magyar 
név Afrika 
térképén

Samuel Baker 
és Sass Flóra
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A japán PENTEL írószergyártó cég immáron 38. 
alkalommal hirdette meg nemzetközi képzőmű-

vészeti pályázatát. 
A világ minden tájáról több tízezer munka futott 

be. Az EmArt Műhely növendékei ezen a versenyen is 
szép sikerrel büszkélkedhetnek. Aranyérmes Gresák 
Lea lett, ezüstérmes Nevena Srdić, bronzérmesek: 
Dunja Mađarević, Daniel Livingston és Bózsits 
Tímea, különdíjasok: Takács Anita, Miloš Purić, 
Katarina Merc, Szerencse Dóra, Danica Popo-
vić, Prole Laura és Klinovszki Andrea. 

Az érmek és oklevelek mellett értékes rajzfelszere-
lést is kaptak. A díjkiosztóra május 16-án Budapesten 
került sor a TIARA Kft. jóvoltából.

Az alkotásokat A4-es vagy 
A5-ös formátumban kell 

eljuttatni 2009. június 30-áig 
a következő címre:

Bélyeggyűjtő Egyesület
Ci-Fi Civil Központ
Fő tér 18.
24400 Zenta

A pályamunkákat a következő ka-
tegóriákban bírálják el:

1.  az általános iskola felső 
tagozatának tanulói

2. a középiskolák tanulói
3. felnőtt amatőrök
4. hivatásos képzőművészek

A pályamunkák hátlapján fel kell 
tüntetni a pályázó vezeték- és kereszt-
nevét, születési évét, lakcímét, tele-
fonszámát és az oktató nevét.

Az eredményhirdetés az őszi bé-
lyegkiállítás megnyitóján lesz. Minden 
kategóriában a három legjobb alko-
tást díjazzák. Jelszó: A szép bélyeg.

Tájékozódni Katona Józsefnél lehet 
a 024/815-352-es telefonszámon.

Takács Anita, Daniel Livingston,  
Gresák Lea és Dunja Mađarević

Lea díjazott alkotása

A zentai Bélyeggyűjtő Egyesület megalakulásának 60. évfordulója alkalmából, 
a bélyeggyűjtés népszerűsítése céljából rajzpályázatot hirdet

Utazzunk a bélyegek világával!
címmel
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Önéletrajzom

Hogyan is lettem vagy miért, ez maradjon a szüleim titka. De az biztos, 
hogy ha akkor este a diszkóban nem találkoztak volna, nem lennék itt. Csak 
azt furcsállom, hogy apa mindig azt mondja, az a bátor legény, aki az anyó-
sa elé is odaáll, ha kell. Ez tény és való, de ő miért nem volt ilyen bátor, mikor 
megszöktette anyát?! De ez már megy másik sztori. 

1994. október 11-én, mikor megszülettem, már az első szent percekben 
bajok lettek velem: körülcsavarodott a nyakamon a köldökzsinór. Anya azt 
mesélte, hogy már a hasában is sokat ficánkoltam. No és a nevem. Arra utal 
a „szóbeszéd”, hogy Zolika lettem volna, ezért szerintem kisfiúra számítot-
tak. Én ezzel megint csak keresztbe tettem a családnak, mert meggondol-
tam magam, és inkább lányként bújtam ki. Hát, szóval a nevemet a bátyám-
nak köszönhetem, mivel akkoriban az egyik szimpátiáját Melittának hívták. 
De a mai napig sem tudom, hogy lett a becenevem Met?!

Ahogy nőttem, egyre okosabb lettem, de szerintem a szüleim meg-
bántak két dolgot, hogy megtanultam: beszélni és járni. Mert, amikor azon 
átestem, be nem állt a szám. Ha egy kis csend volt a házban, apa rátett egy 
lapáttal:

– Metike, mesélj már anyunak! – és erre újból rákezdtem. Ez a mai na-
pig így megy. A bátyám kijelentette, hogy én csak akkor vagyok aranyos és 
csendes, ha alszom.

Hároméves koromban elkezdtem bölcsibe járni. Megvallom, nagyon 
utáltam. Olykor reggelente úgy sírtam, mint amikor a hajamat mosták, 
hogy az egész utca tudta, a Solymosiéknál hajmosás van. Egyik reggel, mi-
kor felkeltem, a hajamba ragadt a rágó. 

A bölcsi után jött az óvoda, s úgy rémlik, hogy azt szerettem. Jó társaság 
vett körül, közülük némelyik később osztálytársam is lett. A lányokkal, mint 
mindig, a főzőházikón veszekedtünk, illetve Anettal Alízon. A fiúk, azok pe-
dig, ha elénekelték a „Nem vagyok James és nem vagyok Bond” – című dalt, 
akkor Beatlesnek érezték magukat. Amikor ezt a 2 csoportot összerakták, 
kialakultak a szimpátiák. Mint például Szabó Balázs és Márti a híres ovis pár. 
Eközben én otthon össze-vissza vertem magam. Az emeletről mentem le, 
és nem vettem észre, hogy kinyitották az ablakot, így nem bírtam kapasz-
kodni, s amikor az üveghez akartam támaszkodni, zsupsz, jól bevetődtem 
az udvarból a konyhába. Móni ezt a mai napig emlegeti.

Telt-múlt az idő, és elsős lettem. Gergely tanító bácsihoz kerültem, amit 
nem bántam meg. A fölsőre felkészített, de „istenigazából”. Alsóból annyi 
élményem van, hogy ahhoz egy egész füzet sem lenne elég. 

Majd eljött a fölső. Oszifőm Máriás Valéria, aki mindent megtesz, hogy 
nekünk jó legyen. Azok a nagyszünetek, amikor hülyülünk... Szerintem 
mindenki számára emlékezetesek. Egyes történetek már legendává váltak. 

És most itt vagyok, nagy szamár nyolcadikosként, ami a magasságom-
ról nem mondható el. Tavaly befejeztem a zenesulit, rengeteg tanulással. 
Azokról az órákról is örökre megmarad, hogy Alíz sosem hagyta abba a 
szövegelést. A Pipacs néptáncegyüttesbe is jártam, ami mára elég jól szét-
hullott, de most próbáljuk „összekapirgálni”. Így ma már imádok énekelni, 
táncolni, zenélni és beszélni. Remélem, majd egyszer ezekhez fűződő szak-
mát sikerül találnom.

Mindaz, ami most hétköznapinak tűnik, pár év múlva egy szép emlék 
lesz.

Solymosi Melitta, 8. osztály 
Cseh Károly iskola, Ada

Búcsúzás

Múlnak az évek, a napok
Eltűnnek az iskolapadok.
A múlté lesznek az együtt töltött napok,
Mi szétszéledünk, s utunk halad,
A boldog diákkornak csak szép emléke marad.

Zolnai Ildikó, 8. osztály 
Miloje Čiplić iskola, Törökbecse

Ilyen lenne egy igazán szép napom

Mindenkinek van egy vágya, s szeretné, ha az teljesülne.
Ha választhatnék egy napot, amelyen azt tehetném, amit igazán szeret-

nék, az a nap így nézne ki.
Habár nem vagyok korán kelő, de már négy órakor felkelnék. Horgász-

botjaimat vállamra akasztanám, és kerékpárommal a Tiszára indulnék. Imá-
dom azt a pillanatot, amikor a hajnali pirkadatban kibújik a nap. Ilyenkor az 
egész ég alja piros, és a felhők is különös színben pompáznak. Nem beszél-
ve arról, hogy az ébredő madarak csiripelésétől az egész erdő visszhangzik. 
Hiába írom én ezt le, ezt csak az tudja megérteni, aki ilyenkor már állt a 
Tisza partján. A botokat néha csak áztatom, de nem baj, a természet sokkal 
többet ad nekem. Ha azonban fogok is valamit, az külön élmény számomra. 
Ilyenkor nem érzek éhséget sem, hanem a körülöttem levő gyíkokkal, bé-
kákkal játszom. Képes vagyok estig is a folyón maradni, mert számomra a 
naplemente is egy gyönyörű látvány. 

Körülbelül ilyen lenne egy igazán szép napom.
Kaszás Adrián, 8. osztály 

Samu Mihály iskola, Óbecse

Mit jelent számomra a boldogság?

A boldogság fogalmát szóval meghatározni nem tudnám. De elmond-
hatom, hogy jó érzés, kellemes élmény formájában élem meg, és valószínű-
leg ilyen már történt is velem. 

Sok kellemes élményem volt már, mivel sok mindent szeretek tenni, 
megvalósítani. Jól érzem magam, mikor jó barátok vesznek körül, és ami-
kor jókat csevegünk, nevetünk. Örülök, amikor horgászni mehetek. Aprólé-
kosan készülök fel, alaposan áttekintem a felszerelést: horgokat, botokat, 
damilokat stb. Amikor elkészültem, nagy reményekkel és fogásvággyal 
indulok el. Bezzeg vannak rossz napok, amikor sikertelen a fogás, ilyenkor 
letörten veszem tudomásul, hogy ez a mai nap nem az én napom. Ámde 
vannak jó pillanatok is, amikor egy-egy szép halat vezethetek be a halász-
zsákomba, ilyenkor ugrálnék örömömben, úgy érzem, hogy ez az öröm kö-
zel áll a boldogsághoz. Azonkívül vannak más alkalmak is, amikor jól érzem 
magam, pl. egy jól sikerült dolgozat, felelés után megfelelő osztályzatot, 
pl. ötöst kapok, vagy egy baráti mérkőzés során egy-egy jó gólhelyzetet 
teremthetek, így esetleg egy-két gólt, pontot is szerezhetek. Az asztalite-
niszben is élvezem a játékot, főleg amikor jó napom van, és alkalmam van 
többször is nyerni.

Mindent összevetve jóleső érzés, amikor öröm tölt el valamilyen cél 
megvalósításakor. Azt gondolom, hogy egy ilyenfajta öröm, érzés lehetne 
talán a boldogság is.

Guzsvány Gellért, 8. osztály
József Attila iskola, Bácskertes

Jancsi és Iluska a tónál. Világos Emese adai tanuló rajza
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A természet és én
Mikor már mindennek a terhe itt ül a nyakamon: az iskoláé, az osztályza-

taimé, akkor jólesik egy kis kikapcsolódás.
Felpattanok a deresemre, és vágtatok a Kerekszék felé, és szinte eggyé 

válunk a lóval. Neki is jó, és nekem is. Mögöttünk szállnak el a szántóföldek, 
és a hétköznapi élet. Csak a csend marad, és én meg a lovam. A tanyák szét-
szórva fekszenek egymástól távol. Nyulak szaladgálnak vidáman, tudván, 
hogy nem bántja őket senki, nincs veszély. Itt nem hallatszik a város zaja. 
Nincsenek forgalmas utcák, utak, ezért szeretek arra menni, és elkerülni a 
nagy zűrzavart. A kerekszéki vízben megmosom a lovam lábát, hogy fel-
frissüljön, és mehetünk tovább. Az a jó ebben, hogy mindig megnyugtat a 
csend engem is, és a lovamat is.

Engem ez nyugtat meg, és ez egy jó megoldás a feszültség ellen.
Mihalicska Réka, 8. osztály
Thurzó Lajos iskola, Zenta

Tavasz

A telet felváltom, 
én vagyok a tavasz! 
A friss levegő dominál, 
szinte beleharapsz. 
Ha nem tudsz rólam semmit, 
a könyvedbe belelapozhatsz,
de ne keress túl sokat,
mert belezavarodhatsz.
Itt vannak a madarak,
rügyeznek a fák,
a meleg miatt sarokba
szorulnak a kályhák.
A Celsius mutatja,
megfelelő a hőmérséklet.
A tavasz nem adhat mást,
csak kedvességet,
az életöröm száll a levegőben,
nem ér véget, 
talál magának békességet.
Ha jön az eső,
szárazon nem maradsz,
ahova csak tudsz, beszaladsz.
De ha jó az idő, kirándulhatsz,
s ne felejtsd el,
én vagyok a tavasz!

Rédler Nikoletta, 6. osztály
Ivan Goran Kovačić iskola, Szabadka

Önéletrajz

Én, Nagy Zoltán 1994. február 24-én születtem. Éjfél előtt öt perccel lát-
tam meg a napvilágot az újvidéki kórházban. Mivel egészséges voltam, és 
minden a rend szerint zajlott, pár napon belül hazamehettünk édesanyám-
mal.

Születésemtől számítva még egy évig Péterrévén éltünk egy bérház-
ban, amire természetesen én már nem emlékszem. Ez elég rövid idő volt 
ahhoz, hogy bármihez is hozzászokjak, máris új otthonba kerültem. Adára 
költöztünk, saját házunk lett, amit persze időbe telt otthonossá varázsolni. 
Telt-múlt az idő, és a szüleim rájöttek, hogy egyre csintalanabb fiuk van, aki 
mindent megcsinált, amit nem volt szabad, és mindenhol ott volt, ahol nem 
kellett volna. Sajnos a sors úgy hozta, hogy a szüleim munkahelye miatt be 
kellett iratkoznom a bölcsődébe, és ez avval járt, hogy minden hétköznap 
reggel öt órakor keltünk, és hatkor én már álmosan álltam a bölcsőde ajtaja 
előtt. Pár év múlva óvodás lettem, amit nagyon élveztem, hiszen szerettem 
a többi gyerek társaságát. Jól éreztem magam. De ez is gyorsan véget ért. 
Mint minden hétéves, én is elindultam az első osztályba. Kezdetben na-
gyon szokatlan volt számomra a délutáni asztalhoz ülés, leckét írni, hiszen 
hozzá voltunk szokva a mindennapos játékhoz. A sulikezdéssel egy időben 
néptáncra is jártam, ami pár évig jól ment, de négy év után elkezdtem ér-
deklődni a sport iránt. Ezek után gyorsan egyértelművé vált, hogy nekem 
nem a tánc lesz a jövőm, hanem a kézilabda. Az idő repült a fejem felett, s 
mire észbekaptam, az ötödik osztályban találtam magam. Innentől kezdve 
már nem volt gyerekjáték a tanulás.

Minden órára rendszeresen készülni kellett, több tantárgyunk lett, mint 
az alsó osztályban. Ettől kezdve nem sok szabadidő jutott magamra. Rend-
szeresen jártam kézilabdaedzésre, és persze a tanulást sem hanyagoltam 
el. Ennek meg is lett az eredménye. A kézilabdacsapatban a kapus szerepét 
töltöm be, és meg is tesznek annak érdekében mindent, hogy ne hozzak 
szégyent senkire.

Ötödik osztály végén nagy boldogság töltött el, amikor december ne-
gyedikén megszületett a kisöcsém. Mivel otthon elég jól felborult a házi-
rend, igyekeztem kivenni a részem, és sokat segítettem édesanyámnak a 
házimunkában. Ez a mai napig is így megy.

Elérkeztem az általános iskola utolsó évéhez, lassan gondolkodom 
azon, hogy hol és mit fogok tovább tanulni.

Nagy Zoltán, 8. osztály 
Cseh Károly iskola, Ada

Mesél a diófa

Diófa vagyok. Ötven éve ültettek. Egy gyönyörű kertben élek. A család, 
mely gondoz, nagyon jól bánik velem. Sosem szakítják le az ágaimat.

Már kétszer helyet változtattam. Míg kicsi voltam, egy erdőben éltem. 
Ott rengeteg barátot szereztem, de egyszer egy vadásznak nagyon meg-
tetszettem, és hazavitt. Egy idő múlva a vadász meghalt, és a felesége el-
adott ennek a családnak, ahol most vagyok.

De hadd mutatkozzam be! Vastag, barna törzsem van. Az ágaim hosszú-
ak, olyan hosszúak, hogy az égbe érnek. Koronám terebélyes. Rengeteg le-
vél és dió terem rajtam. Alattam egy szál növény sincs. Nem tudnak életben 
maradni, mert a koronám olyan sűrű, hogy a fény nem szűrődik át rajta.

Nyáron, mikor nagyon meleg van, a gyerekek boldogan szaladnak alám, 
a hűvösre. Nagy helyet foglalok el a kertben, és sok dió terem rajtam. A 
termésemet mindig összeszedik, finom kalácsokat készítenek a dióimból. A 
családban van egy kamasz lány, aki borzasztóan szeret vésni a törzsembe. 
Egyszer eljött a barátja is, belevésték a nevüket egy szívbe. Nagyon fájt, na-
gyon mérges lettem rájuk, de egy idő után megbocsátottam nekik. Tudtam, 
hogy nem azért tették ezt, hogy megbántsanak, hanem azért, mert szeretik 
egymást. Meleg nyári estéken a család összes tagja alám bújik, vacsoráznak 
és jókat beszélgetnek. Ilyenkor nagyon boldog vagyok.

Az életem nagyon szép, és remélem még száz évet tölthetek ennél 
a családnál. Amit legjobban szeretnék, hogy öregkoromban ne vág-
janak ki. 

Hajnal Regina, 5. osztály 
Petőfi Sándor iskola, ÚjvidékAz ősz. Homolya Kinga zentagunarasi tanuló rajza
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Kedves Pajtások!
Említettem már egyik májusi levelemben, hogy nagyon sok nyol-

cadikos írás van még a meg nem jelent munkák között, s helyet 
adok nekik a Rügyfakadásban június folyamán is. Nemcsak azért, 
mert jó írások, s példamutató, amit szerzőik a fogalmazás terén 
elértek, hanem azért is, hogy érezzék, gondolunk rájuk, szurkolunk 
nekik a nagy megmérettetés idején, s hogy bízunk a sikerükben.  
A Rügyfakadás mai kínálata ezt bizonyítja.

Tudom, hogy most már nagyon tanév végi hangulatban vagy-
tok, éppen ezért érdemelnek dicséretet csantavéri munkatársaim az 
e heti küldeményekért. Nagy-nagy köszönet a következőknek: Bíró 
Bence, Hubai Dóra, Lakatos Szonya, Lality Bettina, László Nikolett, 
Nagy Ábel, Pesti Enikő, Sinkovics Krisztián és Triznya Dóra.

Tartsatok ki még egy rövid ideig a jó eredmény érdekében!
Tisztelettel

Tomán Mária

A sajtóhiba gyakran megtréfál bennünket. Ez történt a múlt heti 
Jó Pajtás 14. oldalán is, de ezúttal egy rövid szövegbe, a szerkesztői 
üzenetbe négy hiba csúszott be: 

Az 5. sorban: jeleméről – helyesen jelleméről, a 7. sorban: ellép-
tetett – helyesen előléptetett, a 8. sorban megengedhet – helyesen 
megengedheti, a 13. sorban fogalmazásra – helyesen fogalmazása. 
Olvasóink szíves elnézését kérjük.

József Attila: Kertész 
leszek.  Kovács Nóra 

szabadkai tanuló 
vers-

illusztrációja

Csak...
Egy nap fizikaóra után, annyit mondtam, hogy csak... egy kettest kap-

tam. Ez a péntek is, mint minden péntek ugyanúgy kezdődött. Reggel fél 
8-ra iskolába mentem. Elérkezett a negyedik óra, fizika. Mindenki idegesen 
ment be a tanterembe. A tanárnő azt mondta, míg ő beírja az órát, nézzük 
át, hogy mit tanultunk a múlt órán, mert egész órán felelünk. Mindenki a 
füzetet bújta. A füzet fölé hajolva, csak... csak az járt az eszemben, hogy 
ne engem szólítson. Egyszer csak megszólal a tanárnő, mivel ma 28-a van 
és 11. hónap, ezért 28–11 az 17, és a 17-es a naplóban Terék Nóra. Kifelé 
menet arra gondoltam, csak... csak ne Ohm törvénye legyen a kérdés. El-
indultam a táblához. A tanárnő feltette az első kérdést; mi az elektromos 
áram? Erre a kérdésre rögtön tudtam a választ. A második kérdés Ohm tör-
vénye volt. Erre már kevésbé tudtam a választ. Feltette a harmadik, min-
dent eldöntő kérdést is a tanárnő. Erre már sehogy sem tudtam válaszolni. 
A tanárnő a helyemre küldött, és csak annyit mondott, hogy máskor job-
ban készüljek. Nagy sokára vége lett az órának. Szomorúan ballagtam ki 
az osztályteremből. Megfogadtam magamnak, hogy minden órára sokkal 
jobban készülök.

Mikor hazaértem, a szüleimnek is annyit mondtam, hogy csak... csak 
egy kettest kaptam a fizikatudásomra.

Terék Nóra, 8. osztály 
Samu Mihály iskola, Péterréve

Őrizzük meg Földünket!
A Föld sok millió élőlénynek ad otthont. Emberek, állatok, növények 

élnek rajta.
Az emberek a fát sok mindenre használják: tüzelésre, papírkészítésre, 

építésre. De ha kiirtjuk a növényeket és a fákat, az állatoknak nem lesz 
búvóhelyük, és élelmük sem. Azt olvastam az újságban, hogy ha egy 15 
éves fából papírzacskót készítenek, a zacskók egy nagy élelmiszerboltban 
kevesebb mint egy óra alatt elfogynának. Azon kezdtem el gondolkozni, 
hogy hány évig tartanak ki így az erdők. Ha a kivágott fa helyett mindig 
újat ültetnénk, akkor nem lenne olyan probléma, hogy előbb vagy utóbb 
elfogynak az erdők. Igaz, hogy én nem ültethetek egy egész erdőt, de 
azért szoktam növényeket ültetni. Apámmal ültettünk öt mogyorófát, 
amelyek már az idén tavasszal négyévesek voltak. Nyáron, amikor meleg 
van, kiülünk a barátaimmal a fák alá, és jókat beszélgetünk. Ha egyedül 
vagyok és unatkozom, lefekszek a fák alá, és nézem a madarakat, ahogy 
leállnak az ágra pihenni. Ősszel alig várom, hogy megérjenek a mogyorók. 
Mindennap körüljárom a fákat, és teleszedem a zsebeimet mogyoróval. 
Ha kevés eső esik nyáron, kevés lesz a mogyoró is. Ezért gyakran meglo-
csolom a fáimat. Néhány évvel ezelőtt hernyók lepték el a fákat, lerágták a 
leveleiket, ezért a beteg ágakat letörtük és elégettük. Így megmentettük 
az egészséges leveleket. Szeretem a fákat, növényeket és gondolkoztam 
azon, hogy erdész leszek, de a mi környékünkön nincsenek nagy erdők. 
Sok a szántóföld és azokat a növényeket is ültetni és gondozni kell.

Sok közlekedési jármű szennyezi a levegőt, és akármilyen kis növényt 
is ültetünk, segítjük a levegő tisztulását. Ha nem autóval és motorral közle-
kedünk, hanem kerékpárral, akkor is tisztább marad a levegő.

Mindenki tud valamit tenni a környezetünkért, a legkisebb gyerektől a 
legokosabb felnőttig.

Bíró Bence, 5. osztály 
Hunyadi János iskola, Csantavér

A csend játszik a lelkemmel
Mikor kimegyek a természetbe, a lelkem teljesen megnyugszik. Egye-

dül vagyok, csak a természet és én létezünk.
Teljes a csend. Csak néha-néha egy tücsök, egy bogár zavarja meg azt 

a hihetetlen zajtalanságot, ami körülvesz. Ilyenkor a lelkem békére lel, ott-
hon hagyom minden gondom, bajom. A szabadban képtelenség szomo-
rúnak lenni, hisz magam is szárnyalok, mint egy-egy pillangó körülöttem. 
A gondolatokat kizárva ücsörgök a tavacska partján, és csodálattal bámu-
lok egy lubickoló halat.

Mikor kimegyek a természetbe, egyedül lehetek, nem vagyok szomo-
rú, és szabadság tölti el a lelkem.

Gubik Linda, 8. osztály 
Thurzó Lajos iskola, Zenta

Dal a hazáról

A szülőfalum van már százéves,
sok dolgot sikerült itt átélnem.
A nevét Szilágyi Dezsőről kapta,
aki ezt a csodás helységet alapította.

A központjában egy gyönyörű templom áll,
szemben vele a diákok munkahelye,
az iskola tengerkék színűre van festve,
s ennek tetejéről egy kis madár

röppent fel búsan keseregve.
Ezt a vidéket, ami most körülöttem
van, szülőfalumnak tekintem,

és szeretem, azt tudom.
Szeretek itt élni. Most megfogadom,
hogy ameddig lehet, elhagyni nem fogom.

Tompa Melitta, 7. osztály 
Kis Ferenc iskola, Szilágyi
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Azt mondják, hogy vannak rendezők, 
akik a fantasy-filmekkel megváltoz-
tatták a világot, gondoljunk A Gyű-

rűk Ura-trilógiára. A műfaj, mely Peter Jack-
son előtt nem is létezett, mára „a legjobb 
úton halad afelé, hogy letaszítsa a trónról az 
eddig leginkább kedvelt akciófilmsztorikat” 
– írta nemrég a Variety magazin. Valóban... 
2008-ban a fantasy-filmek elárasztották a 
vásznakat. Novemberben startolt a Harry 
Potter és a  Félvér Herceg. Igen, közeledik a 
végső összecsapás türelmetlenül várt nagy 
pillanata. A Roxfort varázslóiskola hatodik 
tanévét kezdi meg a csaknem felnőtt Harry 
Potter. Újra itt van a gyűlölt Voldemort, akit 
kedvencünk egy bizonyos Félvér Herceg va-
rázsital-könyvecske segítségével tepert le 
végre. A hét Harry Potter-könyvet hatvanöt 
nyelvre fordították le, J. K. Rowling Nagy-Bri-
tannia leggazdagabb asszonya lett. A hete-
dik részből (Harry Potter és a Halál ereklyéi) 
előreláthatólag egy kétrészes 3D-mozit ké-
szítenek.

A Spiderwick krónikák... Egy mágikus 
könyv megmutatja a gyerekeknek az utat a 

mesebeli lények  birodalmába. Az alaptör-
ténet két folytatásra volt elegendő. Lesz-e 
harmadik, sőt negyedik epizód, ma még 
nem tudni, de megvan az esély a folytatásra. 
Eddig öt kötet jelent meg a Spiderwick kró-
nikákból, Holly Black írónő és a rajzoló Tony 
DiTerlizzi közös munkáira felfigyelt Hol-
lywood. Érkezik majd egy fantasy Német-
országból is, a Inkheart című film, amelyet 
Hamburgban írtak, Hollywoodban adaptál-
tak. Cornelia Funke regénye egy könyvkötő-
ről szól, aki ha hangosan olvassa a sorokat, 
a figurák kilépnek a valódi világba. Nos, 
amikor a könyvkötő nejét, Resát a közép-
korba repíti a Tintaszív című regény, ez a 
különleges képességű manusz, Mo és lánya, 
Meggie a keresésére indulnak. A könyvnek 
hatalmas rajongótábora van, a sztori még 
két folytatást ért meg.

Már megnézhettük a Narnia krónikái 
című mese folytatását, a Narnia krónikái: 
Caspian herceg címűt. Clive Staples Le-
wis Narnia krónikái összesen hét kötetből 
állnak, amelyeket negyvenhárom nyelvre 
fordítottak le. A Narnia könnyen lehet a 

Hódít a határtalan fantázia

A rendezők lassan minden gyerekeknek szóló 
mesekönyvből megpróbálnak mozifilmet gyúrni 

– A legnagyobb kérdés Hollywoodban: Kinek adják 
Conan szerepét...

következő évek legjobb sorozata. A me-
sék inkább a kalandról szólnak, és nem az 
erőszakról, ezért tökéletes családi filmmel 
van dolgunk. Az arany iránytűben, a sokat 
ígérő projektben csalódtak a nézők. Phi-
lip Pulman műve három regényből áll (Az 
arany iránytű, A titokzatos kés, A borostyán 
látcső). A trilógia azonban álom marad, 
Hollywood nem akarja folytatni a mesét. 
Az Eragonban egy srác a sárkány Saphira 
segítségével küzd a kegyetlen király ellen, 
Christopher Paolini tizenhét éves volt, ami-
kor megjelent a könyve. Folytatásra nincs 
sok  esély. Az Eragont könyv alakban az Era-
gon és az elsőszülött című regény követte.

A legjobb hírünk: Még rengeteg fantasy-
regény vár megfilmesítésre. Conan szerepe 
Arnold Schwarzeneggert nemzetközi szu-
persztárrá avatta – huszonhat évvel ezelőtt. 
Most a Nu Image cég nagy dobást tervez. 
A Conan történetet teljesen elölről kezdik. 
A nagy kérdés: kinek adható Conan sze-
repe? Egyelőre a TV-Conan Ralph Moeller 
és a pankrátor Triple H esélyes a feladatra. 
További fantasyfilm-tervek: Percy Jackson 
and the Lightning Thief, The City of Ember, 
Eddie Dickens and the Awful End, Other-
land-sorozat stb. Újabb és újabb kalandok, 
mesebeli lények, félistenek, szörnyek, csa-
ták... Aztán készül A hobbit-projekt, A Gyű-
rűk Ura-trilógiájának előtörténete is...

B. Z.
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Skótéknál

A skót családban ikrek születtek. A család 
fényképészt hív, hogy megörökítse a babá-
kat. A papa így fogadja:

– Elég lesz az egyiket lefényképezni. A 
másik úgyis ugyanolyan...

Almák egymás között

Két alma beszélget a fán.
– Mi leszel, ha nagy leszel? – kérdezi az 

egyik.
– Almaszósz – válaszol némi gondolko-

dás után a másik.

Pontosan tudja

– Vádlott, tudja egyáltalán, mi az az alibi? 
– kérdezi a bíró.

– Hogyne tudnám, bíró úr! – vágja rá a 
vádlott. – Azt kell bebizonyítanom, hogy 
nem voltam ott, ahol voltam...

Mást akar

Gyurikának ezt mondják a szülei:
– No, Gyurika, nemsokára nagybácsi le-

szel.
A gyerek éktelen bőgésbe kezd.
– De én tűzoltó akarok lenni!!!

Pedig egyértelmű

Pista és Béla találós kérdésekkel szóra-
koztatják egymást. Béla megkérdezi: 

– Mi az? Zöld színű, vízben él, azt mond-
ja: müty, müty.

– Fogalmam sincs – mondja Pista.
– Jaj, te buta! Hát zöld vízi mütymüty.

Testvérke

Béla testvérkét vár. Az anyja az adott idő-
ben bemegy a szülészetre, de a kisfiúnak azt 
mondják, hogy a nagymamához ment. Rö-
vid időn belül jön az apja, és bejelenti, hogy 
a kisöcsi megérkezett. Béluska felkiált:

– Úristen! Anyu a nagymamánál van és 
nem tud semmiről!

Nini!

– Mit mondanak nálatok az emberek, ha 
meglátnak egy villanykarót? – kérdi  egy 
ember a szomszéd falubeli ismerősét.

– Nini, egy villanykaró! – hangzik a vá-
lasz.

– Érdekes – mondja az első. – Nálunk 
nem mondanak semmit, egyszerűen el-
mennek mellette.

Amit nem tud

Robi és Nandi beszélgetnek az uszoda 
szélénél. 

– Egy dolog van a világon, amit biztos 
nem tudsz megcsinálni – mondja Robi.

– Mi az? – kérdezi Nandi.
– Hogy addig vársz, a víz alatt, amíg meg 

nem szárad a hajad...

Ez már gond!

– A megtermelt burgonya egyik felét a 
piacra visszük, a másik felét eltesszük ma-
guknak télire – magyarázza a gazda a városi 
vendégnek.

– Értem – bólint a vendég. – Csak az ér-
dekel még, hogy ki fogja mindegyiket ket-
tévágni...

Most már érti

– Nahát, anyu, neked egyre több ősz haj-
szálad van – mondja Rudi.

– Tudod, fiam, mindannyiszor megőszül 
egy hajszálam, ahányszor szófogadatlan 
vagy.

Rudi gondolkozik egy ideig, majd meg-
szólal:

– Most már értem, miért fehér teljesen a 
nagymama haja!

Megmagyarázta

– Pisti, miért látjuk előbb a villámot, és 
csak utána halljuk a dörgést? – kérdezi a ta-
nító néni.

– Azért, mert a szemünk előbb helyezke-
dik el a fejünkön, mint a fülünk – vágja ki a 
választ a gyerek.

Eltávolította

– Egek, fiam! – sopánkodik Jenci anyuká-
ja. – Hogy keletkeztek ezek a lyukak a nad-
rágodon?

– A sáros foltok helyén.
– Micsoda?
– Azt mondtad, hogy el kell távolítani a 

foltokat. Hát kivágtam őket...

Talány

Robi a kishúgával sétál a parkban.
– Miért kopogtat az a madár a fán? – kér-

dezi a kislány.
– Az a harkály, keresi a kukacokat – ma-

gyarázza Robi.
Mire a kislány:
– És beengedik magukhoz?

– Ön ugyebár először vesz részt szafarin? – Nézd, mennyivel nagyobb a deszkánk, mint Kovácséké!
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Ejnye, ez a ravaszdi!

– A múltkori vadászaton magam is meg-
győződhettem róla, hogy a róka valóban 
milyen ügyesen rászedi a vadászt – meséli 
Kovács.

– Miből? – kérdezi a barátja.
– Egész nap egy róka nyomában voltam, 

s csak amikor lelőttem, derült ki, hogy kutya 
volt...

Nem kiabál

Két atyafi sétál a folyóparton. Meglátnak 
egy embert a vízben, aki segítségért kiabál. 
Megkérdezi az egyik:

– Miért kiabál az az ember?
– Mert nem tud úszni – válaszol a másik.
Mire az első:
– Na és? Én sem tudok úszni, mégsem 

kiabálok segítségért...

Börtönben

– Te miért ülsz? – kérdezi a kétszemélyes 
cellába érkező új fogoly a rabtársát.

– Három évig csak nem állhatok? – hang-
zik a válasz.

Átmeneti kor

A vendég kérdezi a házigazda fiát:
– Hány éves vagy, Döncike?
– Átmeneti korban vagyok.
– Hogyhogy?
– Hát úgy, hogy anyu szerint túl öreg 

vagyok ahhoz, hogy sírjak, apu pedig azt ál-
lítja, hogy még nagyon fiatal vagyok ahhoz, 
hogy mérgemben ordítozzak...

Korszerű gyógymód

Pista és Karcsi beszélgetnek.
– Vajon mivel gyógyítottak a régi varázs-

lók? – töpreng Karcsi hangosan.
– Volt olyan, aki bottal ütötte a beteget, 

hogy kiverje belőle a gonosz szellemet 
– mondja Pista.

– És ez használt?
– Hogyne! Ahogy a varázsló abbahagyta 

a verést, máris jobban érezték magukat a 
betegek.

A jövendő filmsztár

Feri munka nélkül marad, ezért másikat 
keres. Meglátja a filmgyár felhívását: Mellék-
szereplőt keresünk. Jelentkezik, meg is kap-
ja a szerepet. A rendező elkezdi magyarázni 
neki, mit kell csinálnia:

– Figyeljen, felmegy arra a hídra és bele-
ugrik a folyóba.

– De rendező úr, én nem tudok úszni! 
– rémül meg Feri.

– Semmi vész – legyint a rendező. –  Csak 
az ugrást  vesszük fel...

Ellenőrző előtt

Robi készül a másnapi ellenőrzőre. Az 
anyja buzdítja:

– Ne a szomszédokéról másold át, hanem 
bízzál magadban, sikerülni fog!

Robi megkérdezi:
– És mi lesz, ha a padtársam az enyémről 

másolja át?
Erre az apja, aki jól ismeri a fiát:
– Akkor pórul jár...

Ez bizony talány

A tanár egy ókori rómairól mesél, aki 
mindennap kora reggel háromszor átúszta 
a Tiberis folyót.

– Ugyan, mi olyan nevetséges ebben? 
– kérdezi, amikor észreveszi, hogy az egyik 
tanuló kajánul mosolyog.

A gyerek így válaszol:
– Kíváncsi volnék, hogyan került vissza 

arra a partra, ahol a ruháit hagyta...

Skót vicc

– Ha mondjuk két autód lenne, az egyiket 
nekem adnád? – kérdezi a skót a barátjától.

– Igen – hangzik a válasz.
– És ha két nadrágod lenne?
– Azt ne kérdezd, mert abból tényleg 

kettő van.

Miért nincs bajsza?

Pistike megkérdezi az anyját:
– Anyu, hány éves a mi macskánk?
– Három, kisfiam. De miért kérdezed?
– Azért, mert neki már kinőtt a bajsza, 

nekem meg még nem, pedig én már hét-
éves vagyok!

Reklamáció

– Doktor úr, nekem a balesetnél lesza-
kadt a fülem!

– Igen, de visszavarrtuk.
– Igaz, csakhogy amit visszavarrtak, az 

nem az én fülem!
– Hanem kié?
– Azt nem tudom, de az én fülem mögött 

egy ceruza is volt!

– Nagyon sokat szenvedtünk, mire sikerült a foltot kiszedni!– Ezek szerint mégiscsak sikerült neki!
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A mi környékünkön az ősz bekö-
szöntekor teherautók jelennek 
meg, szürkére mázolt IFA-k jön-

nek, s a rakodóterük tele fahasábokkal, 
világítanak messziről ezek a nyers színű 
tuskók, a halom legtetején még egy  
vesszőkosár is billeg, tele egymásra állít-
gatott tűzifával, amikor egy ilyen teher-
autó megjelenik, megáll a forgalom, 
mert nemigen fér el mellette már más, 
ráadásul a sofőr hordja fel a fát, fel a lép-
csőn, aztán meg le a pincerekeszbe, leál-
lítja a motort, atlétatrikóra vetkőzik, és a 
hátára kapja a vesszőkosarat, s amikor 
harmadszor fordul, már végig a sétálóut-
cán úszik utána a csípős izzadságszag, 
pedig a kocsi rakományán még meg se 
látszik a hiány, a ház kapualjában meg 
egy ünneplőruhás nénike áll, hol lelép a 
járdára, hol meg visszakapaszkodik a 
lépcsőkre, mintha így akarná segíteni a 
cipekedést, s igyekszik a mellette elfújta-
tó atlétatrikós sofőrt megszólítani, leg-
alább a járókelőkkel szóba állni, hiszen 
ők is láthatják, micsoda hatalmas és gyö-
nyörű halom fa ez, nem csoda, hogy az 
imént egy szemüveges férfi vásárolni 
akart belőle néhányat, a kandallójukba 
kellene, ezt mondta, s még hozzátette, 
milyen kár, hogy ez a sok nyers fa egy-
szerűen csak füstté és hamuvá válik, az 
lenne kár, ha valóban nyers lenne, vála-
szolta, hiszen akkor meg se venné, és az 
lenne kár, ha valóban csak hamu és füst 
lenne belőle, de szerencsére azért mele-
get is adnak, ezen viszont a szemüveges 
férfi megsértődött, ki tudja, miért, mint-
ha a fát nem azért vásárolná az ember, 
hogy fűtsön vele, sok furcsa ember járkál 
errefelé mostanában, például miközben 
az IFA pöfögve próbált magának parko-
lóhelyet keresni, és a Macskafogó neve-
zetű presszó törzsvendégei a kerek mű-
anyag asztalokat ütögették, és harsány 
kiáltásokkal biztatták a sofőrt, mintha a 
zöld szőnyeg, amit a presszó elé terített a 
tulajdonos, valami futballpálya partvo-

nala volna, és ők az előrenyomuló kö-
zépcsatárt bíztatnák újabb testcselre, 
mindeközben szemközt, a most épült 
házban zene szólalt meg, és dobok pü-
fögnek azóta is, házavató van, léggöm-
bök és színes szalagok, új lakók, új laká-
sok, új szomszédok, annak örömére, 
hogy beépült ez a foghíj, meghívócédu-
lákat dobtak be minden környékbeli lakó 
postaládájába, de lám, hiába a terítővel 
letakart hosszú asztalok, hiába az udva-
ron felállított sátor, alig néhányan jöttek 
el, két hatalmas hangfal mögött elektro-
mos orgonán játszó férfi ül, előtte meg 
egy szőkére festett, kövér nő álldogál, a 
nyakán kidagadnak az erek, és Isztam-
bulról énekel, csupa rúzs a szája, és köz-
ben a hatalmas bográcsot bámulja, 
amely színültig telve pörkölttel, hiszen a 
környékbeli lakók csak az ablakokba és 
az erkélyekre álltak ki, hogy megnézzék, 
miféle ez a zaj, de arra már senki nem 
vette a bátorságot, hogy leüljön az asz-
talokhoz, tányért fogjon vagy a csillogó 

poharakkal feltornyozott italospulthoz 
álljon, hiába vár a színes prospektusaival 
készenlétben egy lenyalt hajú, öltönyös 
férfi, és hiába kiabálja a mikrofonba a 
szőke nő, hogy ez a mulatság a régi és az 
új lakóké, s ráadásul az építőké is, példá-
ul a színpad mögött nem bontották még 
el a szerszámoskamrát, s most ott négy 
munkás üldögél a felfordított hordókon, 
a lábukon kifűzött fűzővel a bakancs, az 
ötödik munkás meg éppen közeledik a 
cukrászda felől, és fehér műanyag poha-
rakban kávét hoz, menet közben néha 
megfújja a kezét, hogy így hűtse a bőrén 
a kávé forróságát, szemközt meg a Ki-Ki 
feliratú ruhabolt kínai tulajdonosa egy-
kedvűen dől hátra az utcára kitett szé-
kében, a szeme valahová a távolba ré-
ved, túl a falakon és a túl az utcán, a keze 
a hatalmas farkaskutyája bozontját va-
kargatja, ennek a kutyának egyébként 
olyan hosszú bajsza van, mint egy macs-
kának, ám a feje nagyobb, mint egy foci-
labda, a kínai boltos még arra se zökkent 
ki az álmodozásából, hogy mellette züm-
mögve és kattanva kinyílt a rácsos kapu 
elektromos zárja, és egy fejkendőbe, 
mellénykébe, ingbe, rakott szoknyákba, 
harisnyába és fekete félcipőbe öltözött 
asszony lépett ki az utcára, éppen a  
hosszú bajszú kutya mellé, ugyanis eb-
ben a házban erdélyi asszonyok szoktak 
megszállni, nagy szatyrokkal jönnek Ko-
lozsvár mellől, és gyakorta nem tudják 
kinyitni az ajtót, ilyenkor hosszan álldo-
gálnak a rács előtt, és méregetik a járó-
kelőket, hogy melyiket volna tanácsos 
megszólítani, s melyiket okosabb szótla-
nul hagyni, ez az asszony azonban látha-
tóan már nem először jár errefelé, s meg-
simogatta a kutya fejét is, miközben az 
IFA teherautón tornyosuló tűzifát nézte, 
milyen kár, hogy nem ott élünk, ahol a 
levelek vannak, mondta a kínai boltos-
nak, élni jó, válaszolta a boltos, és a fala-
kon túlra nézett, a levelek közt folyton 
változna a világ, folytatta az asszony, és 

Kőrösi Zoltán

Budapest, nőváros
(Részlet)



Jó
 P

aj
tá

s, 
20

. s
zá

m
, 2

00
9.

 jú
ni

us
 4

.
1�

ez nem csak szép volna, de soha semmi 
nem látszódna ugyanolyannak, lehulla-
nak a levelek, bólogatott a kínai, lehulla-
nak, ez igaz, ez a rendje, mégis szép vol-
na talán, az én férjem traktoros volt, 
mondta az asszony, és amikor szántania 
kellett, kilazulhatott valami csapszeg, ő 
meg hátramászott menet közben, hogy 
megigazítsa, így történt, hogy megbot-
lott, leesett az ekevasak közé és beszán-
totta magát, beszántotta abba a földbe, 
amit éveken át forgatott, a gyomrát for-
dította ki az eke éle, sárga és vörös, a 
traktor meg csak ment tovább, hasította 
a sárga földet, mintha mi sem történt 
volna, éppen olyan színű volt az agyagos 
föld, mint azok a fahasábok azon a teher-
autón, sárga, bólintott a kínai, ezt értem, 
sárga bizony, a férjem élt még néhány 
napig, pedig a vasak összekaszabolták a 
beleit, igen, bólintott a kínai, és megle-
gyintette a kutyája fejét, odabent, a ház-
udvaron a kövér szőke nő újra énekelni 
kezdett, szállj el, kismadár, szállj, szállj, 
messze szállj, kiabálta bele a mikrofon-
ba, miközben a kávéspoharukat szoron-
gató építőmunkások fásultan bámulták 
a fenekét, a sárga színű ruha átizzadt 
gyűrődéseit, amelyek kirajzolták a tanga-
bugyi vonalát, és az udvaron mindenho-
vá befurakodott a pörkölt szaga, én kü-
lönben is azt gondolom, hogy még a 
füstje se veszik el ennek a fának, állította 
meg a fűzfakosaras sofőrt az ünneplőru-
hás nénike, hogy tetszik ezt gondolni, 
nézett az rá értetlenül, hogyan, hogyan, 

nézzen csak fel egyszer a téli felhőkre, 
hiszen azokban benne kell hogy legyen 
minden elégett fahasáb, ősztől tavaszig, 
nem tudom, kezitcsókolom, fújt egyet a 
sofőr, én nem szoktam a felhőket bámul-
ni, viszont még egy kosár, és készen va-
gyunk, bezzeg ezekben az új házakban 
már pincék sincsenek, nemhogy fát ho-
zatnának a fűtéshez, csakhogy akkor mi 
lesz a maga teherautójával, vagy mi lesz 
magával, én nem azon gondolkodom, 
csókolom, hogy mi lesz, hanem azt csi-
nálom, ami van, kedves vendégeink, kö-
szönjük, hogy meghallgatták a műso-
runkat, hajolt meg az üres asztalok felé a 
szőke nő, és kívánjuk, hogy mindenki 
boldogan éljen ebben a szép, új környe-
zetben, ezekben a kényelmes, új laká-
sokban, mi most elköszönünk, vanília-
csokoládét kérek, állt most már a 
cukrászda utcai fagylaltospultjához a ra-
kott szoknyás asszony, és az előre kiké-
szített pénzt az üveglapra számolta, ne, 
kiabálta a kínai boltos a kutyájának, ne, 
mert az nem bírt ellenállni a csípős iz-
zadságszagnak, és az atlétatrikós sofőr 
lábát kezdte el szagolgatni, elmész in-
nen, te dög, lendítette meg a lábát a te-
herautós, nézzenek oda, micsoda egy 
állat, akkora feje van, mint egy futball-
labda, aztán szabadon mászkál, le van 
szarva, legyintett odafent a színpadon a 
szőke nő, az elektromos orgonán játszó 
férfinak mondta, csakhogy elfelejtették 
kikapcsolni a mikrofont, ezért hát min-
denki hallotta, még odafent az ablakok-
ban is, ha szar volt, hát szar volt, szorítot-
ta a mikrofont a két vaskos melle közé a 
nő, és megrázta a fejét, hogy a szőke haja 
a vállára hulljon, csókolom, intett vissza 
a sofőr, aztán a tüzet is nézze ám, ne csak 
a felhőket, és visszavette magára a kék 
zubbonyát, beindította az IFA teherau-
tót, fekete füstgomolyokat pöfékelve a 
járda fölé, dehogy volt szar, nagyon is jó 
volt, válaszolta az elektromos orgonás, 
és vágyakozva nézte a mikrofont, profi 
munka, csak ennyit mondhatok, profi 
munka, gondolod?, nézett rá hálásan a 
nő, nem csak gondolom, biztos vagyok 
benne, akkor köszönöm, tudod, hogy én 
soha nem hazudnék neked, még akkor 
se, ha nekem az jó volna, és az IFA lassan, 
óvatosan gördült ki a parkoló autók kö-

zül, a Macskafogó nevezetű presszó elé 
kitett asztaloknál élvezettel nézték a mu-
tatványt a törzsvendégek, a söröskor-
sókba kapaszkodtak, és a lábukkal alig 
észrevehetően rugdalták a zöld filcsző-
nyeget, akárha egy izgalmas labdarúgó-
mérkőzés közvetítését látnák a televízió-
ban, és még akkor is mosolyogtak a 
korsók fölött, hogy rég elment a teher-
autó, mint ahogyan elment a délelőtt is, 
mert mosolyogni jó, ez legalább bizo-
nyos, sárgán zubogott a fény a házak 
közé, és valami csípős szagok úsztak a 
levegőben, aztán már az se, mert elment 
a nyár, csak a kipufogógáz kékes felhőcs-
kéi lebegtek várakozóan az utcai dísz-
burkolat fölött.

Kőrösi Zoltán Budapest, nőváros 
című regénye 2004-ben látott napvilá-
got a Pesti Kalligram gondozásában. 
A következő ismertetőt olvashatjuk 
róla a szerző és a kiadó honlapján: 
„Vannak női városok és vannak fér-
fivárosok is, némelyikről csak hosszú 
tapasztalás révén derülhet ki, hová 
is tartozik, sőt, van olyan, hogy egy 
város az idő múlásával megváltoz-
tatja a nemét, olykor csak apróságok 
döntenek, Budapest például egy her-
vadófélben szomorkodó asszony, aki 
időnként a sminkkészlethez nyúl, s meg-
rázza magát, ezt akárki megláthatja, ha 
a Dunára néz, a Margitsziget bozontjá-
ra, a melleket formázó budai hegyekre...” 
Dokumentumok, várostörténeti érdekes-
ségek és mai történetek olvadnak össze 
rendkívül érdekes, szuggesztív prózává.  
A könyv 2004-ben elnyerte az Édes Anya-
nyelvünk Pályázat első díját, kispróza ka-
tegóriában Év Könyve 2004-es díjazott!

Városi életképnek nevezhetnénk a 
novellafűzér itt közölt darabját. Mit gon-
doltok, miért nem tagolódik bekezdé-
sekre és mondatokra a szöveg? Mit érzé-
keltet, milyen hatást ér el ezzel a szerző?

Jó olvasást, sikeres elemzést!
És a ti városotok, a helység, ahol éle-

tek? Nő vagy férfi?
Bence Erika

Kedves Olvasó 
Tanulók!
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A Thomas Picture Kiadó Kft. bejelentette az egész világon első-
ként elérhető ingyenes digitális természetfotó-magazinját. A 

magazin teljes terjedelmében több mint 80 oldalon várja olvasóit. 
A természetfotó-magazin különlegessége interaktivitásában rejlik, 
mely igényes kivitelben a cikkeken és fantasztikus felvételeken kívül 
videóformátumokat is támogat. Az olvasónak nincs más dolga, mint 
egy egyszerű regisztráción keresztül ingyenesen előfizetni a maga-
zinra. 

Imre Tamás a kiadó tulajdonosa (aki egyben a magazin főszer-
kesztője is) a következőket mondta: 

– A jelenben vagyunk, vagy talán már a jövőben? – tettük fel a 
kérdést magunkban mi is a magazin szerkesztőségében. Igen tisztelt 
olvasóink, itt vagyunk a jelenben, a jövő teljesen ingyenes fotográfi-
ai magazinjával. Több tény indokolta azt, hogy megjelenjünk a nagy-
világ felé magyar és angol nyelven egyaránt. Célunk bemutatni az 
olvasóközönségnek elsősorban Kelet-Európa természeti szépségeit, 
természetfotósait, fotós helyszíneit, de nem zárkózunk el Nyugat-
Európa és a többi földrész csodálatos és felejthetetlen élményeitől 
sem. 

Magazinunkban éppúgy megtalálhatják az állatvilágról és tá-
jakról szóló írásainkat, mint a technikai információkat. Igyekeztünk 
úgy összeállítani a rovatokat és a munkatársakat, hogy minél színe-
sebben tudjuk bemutatni a természetfényképezés fortélyait. A tip-
pek-trükkök és a fotósiskola rovatok az éppen most kezdő vagy már 
jártas, de tanulni vágyó fotósoknak nyújthatnak egyfajta szakmai 

útmutatást. Gondoltunk a fiatalokra és a kompakt fényképezőgép-
pel alkotó fotósokra is. Különleges „unikumként” pedig – elsőként 
a világon elindítunk egy asztrofényképezéssel foglalkozó rovatot, 
mely a csillagok és galaxisok fényképezésének egyedülálló, miszti-
kus világába vezeti be az olvasókat. 

Interaktív magazinunk a televízióhoz hasonlóan több ponton 
kapcsolódva – egyelőre évente négy alkalommal – érdekes és igé-
nyes képanyagot és olvasnivalót kínál mindenkinek. Magazinunk 
neve igen hosszúra sikeredett, de reméljük, hogy rövid időn belül 
mindenki tudni fogja, mi is az a Természetfotó Magazin és az angol 
Nature Photo Magazine. 

Munkatársaink a világ minden táján állandóan a terepen van-
nak, hogy képekben megragadják a természet világát, így juttatjuk 
el minél több természetfotóshoz és minden érdeklődőhöz a meg-
ismerhetetlennek tűnő természet szépségét, sérülékenységét; ez a 
Természetfotó Magazin Online kiadás egyik fő küldetése.

Természetfotó magazin ingyenes online fotómagazin
Magyar nyelven: http://www.termeszetfotomagazin.hu 
Angol nyelven: http://www.naturephotomagazine.com 

A floppit már régen leváltotta a pendrive, 
akinek fontos, hogy képeket, szövegeket, 

videókat horodzzon egyik helyről a másikra, 
annak bizonyára ott lapul a zsebében egy 
kisebb-nagyobb példány. Annak idején a 16 
MB-os volt  a „kezdő” méret, USB 1.1-es sebes-
séggel, aztán jöttek a nagyobbak, majd vala-
hol az 1 GB táján megjelentek az USB 2.0-ás, 
sokkal gyorsabb átvitelt lehetővé tevő típusok. Aztán jöttek az egyre 
nagyobbak, a néhány évvel ezelőtt a Jó Pajtás komputerrovatában is 
megírt FISH (Flash Internal Semiconductor Harddrive) technológia is 
belopózott a pendrájvokba, no meg a mobiltelefonokhoz, hordoz-
ható gépekhez és fényképezőkhöz használt Micro-SD se más, mint 
egy parányi FISH memória...

Hol tartunk ma? Mert azt, hogy holnap hol fogunk tartani, nahéz 
megjósolni, csak sejteni lehet, és két-három év múlva ezen az íráson 
is csak mosolyogni tudunk majd. 

Ma – itt, Szerbiában, meg a szomszédos Magyarországon – a pia-
ci ellátottság kiváló, minden fajta méretben, és ugyanazon méreten 
(tárolókapacitáson) belül külöbnöző árkategóriákban kaphatóak. 
A legolcsóbbak egyben a mai legkisebbek: helyenként még kap-
ható 1 GB-os pendrive, a legtöbb helyen azonban inkább a 2–16 
GB a menő. Az 1 GB egy kis szerencsével akár 300 dinárért is meg-

kapható, de sok cég ezekre nyomtatja reklámját, és ingyen osztogat-
ja! A 16 GB-os már drágább, de nem megfizethetetlen (8000 dinár 
körül van), de láttam már boltban 32 GB-os flesh-memóriát is, ez 
azonban – mint minden újdonság – borsos áron várta leendő gaz-
dáját. Magyarországon 32 GB-os pendrájvot 22 000 forintért lehet 
venni, ami nagyjából az itteni 16 GB-os ára, de nálunk is olcsóbb lesz 
nemsokára...

És akkor visszagondolok: az első PC-mben 20 MB-os merevlemez 
volt, munkamemóriája 640 KB volt és 360 KB-os „nagy” floppi volt a 
hordozható memória. Bizony, fejlődik a számítástechnika! 

Ingyenes Online 
Természetfotó Magazin

Flash memóriák 
újabb nemzedékei
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Kos
Nagyon sok energiád van, ne fogd vissza 
magad! Eljött a te időd, ezen a héten a csil-
lagok kedveznek neked. A hét első felében 
próbálj meg nagyon finoman fogalmazni, 
mert most nagyon könnyen megbánthatsz 
másokat. Nem szül semmi jót, ha keményen 
megmondod a véleményedet. A hét köze-
pén valamiről vagy valakiről le kell monda-
nod. Ne ragaszkodj senkihez és semmihez! 

Bika 
A héten fokozottan körültekintőnek kell 
lenned. Fogadd meg a tanácsot: lassan 
járj, tovább érsz! Ne utólag elemezd, hogy 
mikor kinek kellett volna figyelnie! Meg-
előzheted a bajt, ha nem sietsz, és mások 
helyett is figyelsz. A hét második fele sok-
kal kellemesebb lesz. Visszatér az energiád 
és az optimizmusod. Mindenképpen menj 
ki a természetbe, de ne siess semmivel!

Ikrek 
A héten találj lehetőséget arra, hogy el-
mondhasd a véleményedet! Olyan kirob-
banóan jó formában leszel, hogy bárkit 
képes leszel lenyűgözni. A stílusod, a lel-
kesedésed magával ragadó lesz. Úgy fog 
csillogni közben a szemed, hogy senki 
nem tud ellenállni neked. Legyél elbűvö-
lő, de ne legyél erőszakos! 

Rák 
Készülj fel, hogy a héten fokozottan érzé-
kenyen fog érinteni minden kritika, illetve 
szinte mindent hajlamos leszel kritikának 
venni. Ne hidd, hogy mindenki téged akar 
bántani vagy minősíteni! A leggyorsabb 
megoldás az lehet, ha kimondod az érzé-
seidet, és azt, hogy mi zavar. Amint nevén 
nevezed, veszít az erejéből. 

Oroszlán
A héten lehet olyan érzésed, hogy az 
irányítás nem a te kezedben van. Igazad 
van. Most ne erőltess semmit! Ne akard 
te meghatározni, hogy ki mikor mit csi-
náljon! Hagyd, hogy a dolgok menjenek 
maguktól! Most jobban jársz, ha nélküled 
dőlnek el bizonyos dolgok. A hét közepén 
visszaveheted a kormányt. Remek formá-
ban leszel ismét. Semmi sem lesz lehe-
tetlen. Bárkit meg tudsz győzni bármiről. 
Használd ezt jó célra! 

Szűz 
A héten szükséged lesz a bölcs és nyugodt 
hozzáállásra. Dobd be magad! Nyűgözz le 
mindenkit! Meg fog térülni, ha nem kíméled 
magad. Az elismerés minden elképzelésedet 
felül fogja múlni. A hétvégén lesz bőven időd 
a lazításra, de ne lustálkodj egész hétvégén! 
Menj a barátaiddal bulizni, kirándulni! 

Mérleg 

Remek hangulatban indul a heted, de hamar 
átfordul ingerültségbe, főleg, ha besokallsz a 
rengeteg változástól. Valóban nehéz követni az 
eseményeket, de emlékeztesd magad arra, hogy 
semmi sem lesz könnyebb, ha idegeskedsz! Hall-
gass a barátodra! Ő egész héten jó hatással lesz 
rád. Ne sértődj meg, ha el akarja viccelni a helyze-
tet! Téged akar felvidítani. 

Skorpió 
A hét első felében elemedben leszel, talán túl-
ságosan is. Vigyázz, mert a pörgés miatt baleset 
érhet. Ne ess semmilyen értelemben végletekbe! 
Ne siess, és ne hagyd, hogy egy telefon vagy egy 
személy elterelje a figyelmedet! A beszélgetés 
most kifejezett veszélyforrásként lesz jelen. Mel-
léd „ül”, és tesztel, hogy tudsz-e koncentrálni. Ne 
hibázz, mert sokba fog kerülni! 

Nyilas 

Az összeesküvés-elméletek és a féltékenység egy 
tőről fakadnak, amikor azt képzeli valaki, hogy 
ellene szövetkezett az egész világ, és csak őt csal-
ják meg. Alkalmad lesz megtapasztalni, de okod 
nincs rá. Szerencsére hamarosan helyreáll a lelked 
egyensúlya, sőt kifejezetten jó formában leszel. 
Mindent könnyebben és gyorsabban  meg tudsz 
csinálni. Senki és semmi nem állhat utadba. 

Bak

Hihetetlenül sikeres hét elé nézel! Egész héten 
csupa olyan visszajelzést fogsz kapni, amely azt 
erősítheti benned, hogy rengeteg barátod van, 
és amit csinálsz, az fontos és jó. Mi bajod lehet? 
Annyi, hogy a hét legelején a türelmetlenséged 
gondot okozhat, ezért ha akadályba ütközöl, ak-
kor azt vedd jelnek, és állj le! Várj, mert ez nem 
jelenti azt, hogy nem mehetsz tovább, csak azt, 
hogy kicsit később. 

Vízöntő

A hangulatod azon múlik, hogy ki mered-e mon-
dani azt, ami belülről feszít. Jól gondold át, hogy 
kinek mit mondasz, de ne tartsd magadban! Találj 
megfelelő módot arra, hogy mindenkivel egyesé-
vel elbeszélgess. Te remekül meg tudod találni a 
hangot az emberekkel, hát most is tégy így! De 
ne erőltess semmit! El kell fogadnod: nem biztos, 
hogy a másik is készen áll egy tisztázó beszélge-
tésre.

Halak 

Ne keseredj el, ha nem indul túl vidáman a he-
ted. Kicsit érzékeny lehetsz és a társaságod is. 
Jobb lenne, ha támogatnátok egymást, és nem 
kritizálnátok. Figyeljétek meg, hogy milyen ha-
sonlóak vagytok, vagy legalábbis a reakcióitok. A 
hét közepén tele leszel ötletekkel. Kreativitásod 
kirobbanóan jó lesz. Használd ezt valamilyen jó 
ügyre! 
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Néhány éve a külföldiek a magyarokról hallva felkiáltottak: „Csi-
kós, gulyás, paprikás!” Ám azóta a jó öreg gulyásleves meg a 

paprikás csirke is visszanyerte régi becsületét, csakúgy, mint a csikós 
a lovasnapokon. S ahogy jogos volt a hajdani méltatlankodás, úgy 
rendben van ez is. Mert ha csak azt tudják rólunk, hogy ízes a gu-
lyáslevesünk, zamatos a paprikás főztünk, s ősidők óta jól üli meg 
a magyar a lovat, az persze, bosszantó egy nép számára, amely Bar-
tókot, Semmelweist adta a világnak, és matematikai zsenik tucatját 
szülte, hogy egyébről ne is beszéljünk. Most azonban a nagy múltú 
francia konyha egyik mesterszakácsa a mi „goulas”-unkat a levesek 
királyának nevezte, hozzátéve, hogy glóriát érdemelne, aki kitalálta.  
Terjed a gulyásleves már zenével is. Egy magyar művészpár, Musz-
ty Bea és Dobay András angol nyelven, de ősi magyar dallamok 
felhasználásával nótába foglalta és hanglemezre énekelte a gulyás 
receptjét. A dalszöveg azzal kezdődik, hogy miként kell összevágni 
és megpirítani a hagymát, és azzal fejeződik be, hogy milyen italok 
illenek a felséges ízű ételhez. Kevesen tudják, hogy Dániában mű-
ködik egy Nemzetközi Gulyástáraság. Egyik összejövetelükön a gu-
lyásdal két szerzője elénekelte a nótát, s nyomban kinevezték őket 
tiszteletbeli taggá.

De vajon hogyan készül az igazi gulyás? Hitelesített recept nincs. 
Ki-ki ízlése szerint főzi. Az egyik legilletékesebb, a szakácskönyveivel 
külföldön is sikert arató Ínyesmester azonban tud néhány titkot a 
gulyásról. Idézzünk hát a tanácsaiból: Ne a hagyma adja meg a gu-

lyás ízét, hanem a jól összeválogatott húsféle meg a finom, zamatos 
édesnemes paprika. A hagyma csak igen kevés legyen az ízek felvo-
nulásában. Félkilónyi húshoz elég belőle egy kis fej, egészen apróra 
vágva.

A gulyáslevest eredetileg kizárólag marhahúsból főzték, hisz a 
gulyás, aki készítette, és akinek a nevét viseli, marhapásztor volt. 
Dédapáink hittel vallották, hogy a marhának többféle része szüksé-
ges hozzá. A vesepecsenye lebenye, népi nevén pacsni, némi belső-
ség, azután még csülök és pofahús, attól lesz enyvesen kocsonyás 
a lé.

S. J.

Az embereket mindig érdekel-
te, mi mindent cselekedtek 

az ősapák. A legkorábbi hősköl-
temények és a vallások mítoszai 
is erről szóltak. A régi kultúrák 
papjai, az írástudók feljegyezték, 
hogy évről évre milyen említésre 
méltó események születtek. Ezek 
voltak a történelemtudomány 
elődei. Nyomaik megtalálhatók 
a kínai, az indiai, a mezopotámiai 
kultúrákban.

A főszerep a műfaj és a tu-
domány történetében Hérodo-
toszé, aki Krisztus előtt 484–424 
között élt. Ő ugyan a kis-ázsiai 
Halikarnasszoszban született, de 
élete java részében athéni lakos 
volt. Periklész köréhez tartozott, 
Szophoklész jó barátja volt. Szen-
vedélyes világutazóként megfor-
dult az akkor görög szempont-
ból közismert világ tájain. Kilenc 
könyvre terjedő nagy művében 
összefoglalta ezek múltját, emlé-
keiket, hitvilágaikat. Nem hiába 
nevezik őt az ókor óta „a törté-
netírás atyjá”-nak.

Nemsokára azonban – Krisz-
tus előtt 460 és 400 között élt 
– megjelenik Thuküdidész, aki 
Hérodotoszt felelőtlen fecsegő-
nek tartja, hiányolja hitelességét 
és pontosságát. A tudomány bi-
zonyítható adatait igényli a múlt 
idézésében. Kétségtelen: Héro-
dotosz gyönyörködtető író, aki 
a történelmet idézi, Thuküdidész 
azonban pontos tényeket kutató 
és közlő tudós. Műve töredék 

maradt, korán meghalt, munkái 
nagyon fontosak, de nem elég 
érdekesek, inkább nehézkesek.

Ezek után jelenik meg a törté-
netírásban Xenophón, aki Krisz-
tus előtt 430 és 354 között élt. Az 
athéni ifjú Szókratész tanítványa 
volt, kitűnő stílusú író, kalandos 
természetű és életű ember. Hal-
hatatlan műve az Anabaszisz, 
görög katonák perzsa szolgá-
latban átélt veszedelmeinek és 

visszavonulásuknak romantikus 
históriája. Kürosz neveltetése 
című művével feltalálta a törté-
nelmi regényt. 

Hérodotosz, Thuküdidész és 
Xenophón irodalmi munkássága 
alapozta meg a történetírást. A 
latin nyelvű római történetírók 
tőlük tanultak és tudományként 
folytatták a történettudomány 
és történeti irodalom műfajait. 
Ezeknek a régieknek köszön-
hetjük, hogy tudomásunk van a 
világévezredekkel ezelőtti törté-
néseiről.

T.

A történetírás kezdetei

Xenophón Thuküdidész

Hérodotosz

A levesek királya
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14 és 26 pont között
Te kiegyensúlyozott, higgadt sze-
mély hírében állsz. Az iskolában és 
a feladataid végzésében sikeres-
nek vagy mondható.

27 és 42 pont között
Hajlamos vagy, hogy túlhajtsd 
magad. Ügyelj, nehogy túlságo-
san sok feladatot vállalj, mert ezzel 
könnyen kedved veszíted a meg-
kezdett feladatok befejezésére!

43 és 55 pont között
Tipikus példája vagy azoknak 
az embereknek, akik agyondol-
gozzák magukat. Feláldozod a 
szabadidődet, hogy másoknak, 
mások helyett valamit elvégezz. Ez 
azért túlzás. Legközelebb gondold 
át, hogy ki helyett mit teszel.

Értékelés

Hogyan végzed 
a rád bízott feladatokat?

1.  Türelmetlen leszel, ha várnod kell 
valakire?
Soha
Ritkán 
Gyakran 
Állandóan

2. Versenyfutásban vagy az idővel?
Soha
Ritkán 
Gyakran 
Állandóan

3.  Kijössz a sodrodból, ha 
félbeszakítanak?
Soha 
Ritkán 
Gyakran 
Állandóan

4.  Állandóan több vasat tartasz a tűzben?
Soha 
Ritkán 
Gyakran 
Állandóan

5.  Egyszerre mindig több dologgal 
foglalkozol?
Soha 
Ritkán 
Gyakran 
Állandóan

6.  Túl sokat vállalsz magadra egyszerre?
Soha 
Ritkán 
Gyakran 
Állandóan

7.  Nagyon fontos neked, hogy lásd 
a munkád eredményét?
Soha
Ritkán
Gyakran
Állandóan

8.  Nem találod a helyed, ha nem csinálsz 
valamit?
Soha 
Ritkán 
Gyakran 
Állandóan

9.  Jobban érdekel az eredmény, mint 
maga a tevékenység?
Soha 
Ritkán 
Gyakran 
Állandóan

10.  Elveszíted a béketűrésed, ha valami 
nem sikerül?
Soha 
Ritkán 
Gyakran 
Állandóan

11.  Akkor is a jövőbeli terveket 
kovácsolod, amikor éppen aktuális 
teendőid végzed?
Soha 
Ritkán 
Gyakran 
Állandóan

12. Mindig tökéletességre törekszel?
Soha 
Ritkán 
Gyakran 
Állandóan

13.  Előfordult már, hogy megfeledkeztél 
valamely barátod születésnapjáról?
Soha 
Ritkán 
Gyakran 
Állandóan

14.  Nagyon dühös vagy magadra,  
ha valamilyen hibát vétesz?
Soha 
Ritkán 
Gyakran 
Állandóan

PONTOZÁS

SOHA: 1 pont

RITKÁN: 2 pont

GYAKRAN: 3 pont

ÁLLANDÓAN: 4 pont
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A léggömbárus Írta: Dušan Vukojev

Rajzolta: Miodrag Ivanović
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T
udni való, hogy a király városában sokféle szerzet lakik – még ki-
rály is. Ez már így van, mióta világ a világ. De az már csakugyan 
ritka dolog, hogy egy országban, ahol örökké süt a nap, valaki 

bundákkal, prémekkel próbáljon kereskedni, melyekre elég ránézni, és 
máris kiveri az embert a forróság. Pedig lakott a király városában egy 
ilyen szerzet is, egy bundakereskedő. Tücsöknek hívták, nem tudni, mi-
ért. Naphosszat ácsingózott a piactér sarkában, mellette a portékája, 
és várta, hogy valaki mégis vásárol egyszer tőle. De bizony senki. Mint-
ha ott se lett volna, észre se vették. El lehet gondolni, hogy nem volt 
elégedett ember ez a mi tücsök barátunk. Dühös volt a napsütésre, 
a város lakóira, mindenre. Csupán az nem jutott eszébe, hogy valami 
más foglakozás után nézzen. 

Egy nap aztán nagy csapat diák sétált keresztül a piactéren, vala-
mennyien hosszú, bő köpenyben, és mind süteményt, cukorkát meg 
mandulát eszegettek. Tücsök irigykedve nézte őket, s még a nyál is 
összefutott a szájában.

Úgy látszik, diáknak kell lennie, hogy ilyen finom dolgokat ehessen 
az ember! – gondolta. S elhatározta, hogy új életet kezd. Nyakába vette 
a várost, és addig talpalt, míg valahogy el nem kótyavetyélte a haszon-
talan portékáját. A sok bundát elcserélte egy olyan köpenyért, amilyet 
a diákokon látott, s ráadásul még egy gombos tetejű süveget meg egy 
nagy bőrtáblás egészségtankönyvet is sikerült kikönyörögnie.

Mikor mindez megvolt, kiült ő is a hídra, ahol a diákok szoktak es-
tefelé összegyülekezni. A diákok csodálkozva nézték az új cimborát, s 
megkérdezték tőle:

– Hát te miféle tudományt tanulsz tulajdonképpen?
– Hát nem látjátok a süvegemet? A jóslás tudományát tanulom.
S ennyi elég is volt, hogy meginduljon a súgás-búgás a városban.
Néhány nap múlva aztán valami kincset loptak el a palotából, s a 

király nagy jutalmat tűzött ki annak, aki a tettest felkutatja. A diákok 
nyomban hírül vitték a palotába, hogy van a városban egy diák, aki 
jóslással foglalkozik – s a király mindjárt magához is rendelte a neve-
zetes embert.

– Na, hát lássuk akkor, mennyire haladtál a jóslás tudományában! 
– mondta a király, s összecsukott kezét előrenyújtotta. – Mondd meg, 
mi van a kezemben. 

Tücsök először csak nyögött, aztán másodszor is nyögött.
– Tücsök, Tücsök, ugyan jó kézbe kerültél – sóhajtott kínjában.
Mire a király – aki nem tudta, hogy őt Tücsöknek hívják – elégedet-

ten nyitotta ki a kezét.
– Jól van! Eltaláltad! Csakugyan tücsök volt a markomban.
De ez csak az első próba volt. A király tudni akarta, hogy a diák mást 

is ki tud-e találni. Leöletett hát egy disznót, a disznó vérével megtöl-
tött egy üveget, s megkérdezte:

– Kinek a vére ez?
Tücsök persze ezt se tudta, s felkiáltott keservesen:
– Disznó szerencse kell hozzá, hogy valaki ezt kitalálja!
– Ez igen! Megint eltaláltad! – örvendezett a király. – Disznóvér van 

az üvegben.
Aztán gazdagon megvendégelte az egykori bundakereskedőt, s 

megparancsolta neki, hogy három nap alatt nyomozza ki, kerítse kézre 
a tolvajokat, akik a palota kincstárát megdézsmálták.

Tücsök, akinek egyszerre fejébe szállt a dicsőség, azt válaszolta, 
hogy nem kell neki három nap, másnap estére megmondja, ki a tolvaj, 
s hol, merre bujkál.

Hanem amikor vége volt a pompás lakomának, s már nem arról volt 
szó, hogy egyen-igyon pukkadásig, bizony maga is megijedt, hogy 
mire vállalkozott. Hóna alá fogta a nagy, bőrtáblás, egérrágta köny-
vet, kivonult a palotából, és járta, járta a város utcáit olyan minden-

tudó képpel, mintha csakugyan a vesékbe látna. Amerre csak feltűnt, 
mindenütt borzongva bámultak utána, és mindenkinek eszébe jutott 
minden bűne.

A kincstár két tolvajának is persze – akik nem voltak mások, mint 
két szolga a palotából. Amikor leszállt az éjszaka, odacsatlakoztak a 
szigorú képpel sétálgató Tücsökhöz, és férlehívták egy kis mellékut-
cába.

– Könyörögj rajtunk – mondták –, minden ujjadra adunk egy gyé-
mántgyűrűt, ha nem árulod el a királynak, hogy mi ketten tolvajkod-
tunk a kincstárban.

Tücsöknek nagyot dobbant a szíve: lám csak, mégsem hagyta el 
a jó szerencséje! S nyomban úgy döntött, hogy két bőrt húz le egy 
rókáról. Ahogy ez illik egy bundakereskedőhöz, akit azelőtt semmibe 
vettek. És azt mondta a két szolgának, hogy jó, rendben van, majd azt 
jósolja a királynak, hogy a tolvajok tengerre szálltak, és a hajó velük 
együtt elsüllyedt – de neki most rögtön adják oda azt a tíz gyémánt-
gyűrűt.

Úgy is lett. Megkapta a gyűrűket, s a két szolga hálálkodva surrant 
el a sötétben. Ő meg egyenesen a palotába ment, a király elé vezettet-
te magát, s ott nagy hókuszpókusszal lehunyta a szemét, az egérrágta 
könyvre tette a kezét, mintha éppen akkor, abban a minutában világo-
sodott volna meg fejében az igazság. 

– Tudja meg felséged – mondta –, hogy két szolgája a tolvaj!
S olyan pontosan leírta mind a kettőt, hogy a király azonnal rájuk 

ismert. És még akkor éjszaka el is fogatta őket.
Csakhogy azok se voltak ám restek mindent elmondani a királynak! 

Töredelmesen bevallották a bűnüket, de azt se hallgatták el, hogy az 
a süveges diák hogyan csapta be őket. S ha el nem rejtette azóta, ott 
kell lennie nála a tíz lopott gyűrűnek. Hiába húzódzkodott, csak elő 
kellett adni őket.

Hogy a vége mi lett a históriának? Tücsök is tömlöcbe került, nem-
csak a két szolga. Ott aztán gondolkozhatott rajta, hogy nem lett vol-
na-e jobb legalább egyet megtartani az elkótyavetyélt bundák közül: 
azt most magára teríthette volna... Mert hiába sütött örökké a nap a 
király országában, a tömlöc azért ott is hideg volt.

Mészöly Miklós
Illusztráció: Magyarics László

A pórul járt tudós
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Azért, mert nem egyformán melegek. 
Legforróbbak a kék színű csillagok, 

körülbelül tízezer fokosak. Ilyen például 
a Nagy Göncöl rúdjának végén lévő csil-
lag. Kevésbé forróak a fehérek, sárgák 
és a vörösek. A Nap sárgásfehér színű, 
felszínén 6000 fokos a forróság. Vörös 
színű például a téli Bika csillagkép legfé-
nyesebb csillaga, az Aldebaran, aminek 
népies neve: Bujdosók lámpása. Ezen 
már „csak” 3000 fok meleg van.

Itt a nyári meleg, amely a kellemes 
élmények mellett számos veszélyt 

is rejteget. Ügyeljünk az étkezésre, a 
tisztaságra, a higiéniára! A nyári étel-
mérgezések veszélyét azzal csökkent-
hetjük, ha a gyorsan romló hentesárut, 
főtt tésztát, tejes ételt frissen fogyaszt-
juk és nem tároljuk napokig még a 
hűtőszekrényben sem! A zöldségeket, 
gyümölcsöket fogyasztás előtt bő víz-
zel mossuk le, mert azok a talajból vagy 
az árusító személyzet kezéről származó 
mikroorganizmusokat, illetve perme-
tezőszereket tartalmazhatnak. Talán 
fölösleges hangsúlyozni, hogy nyáron 
különösen fontos az étkezések előtti 
kézmosás. Ha azonban minden elővi-
gyázatosság ellenére megtörtént a baj, 
ha láz, hasmenés vagy hányás gyötör, 
orvoshoz kell fordulni. A gyomorron-
tásban szenvedő beteg fogyasszon 
annyi folyadékot, teát, ásványvizet, 
citromos vizet, amennyit kíván, és ezek 
mindegyikébe tegyen egy-egy csipet 
konyhasót. Könnyű ételeket, reszelt 
almát, leveseket fogyasszon, és foko-
zatosan szoktassa vissza magát a meg-
szokott étkezéshez!

T.

A szemüveg történetéről irodalmi, ábrázolási és tárgyi emlé-
keink vannak. Az ókori irodalom szól arról, hogy már az ősi 

Egyiptomban természetes csillámlencsékkel segítettek a látási 
zavarokon. A görögök ismerték már a főbb optikai törvényeket, 
használtak nagyító üvegeket. Néró császárról jegyezték fel, hogy 
a cirkuszi játékokat smaragdgemmán keresztül nézte, ez tehát a 
színházi látcső őse.

A mai értelemben vett, csiszolt üvegből készült szemüveg 
őshazája Olaszország, ahol 1300 körül egyszerre több helyen is 
megindul a domború lencséjű szemüvegek készítése. Homorú 
lencsét csak jóval később gyártottak.

Irodalmi forrásból származik az a közhiedelem, hogy a szem-
üveget Salvino Armati firenzei mester találta fel. Ugyanis erről 
csak egy sírkő felirata regél. Ezt ugyan egy 1684-ben kiadott 
könyv szerzője maga is látta, de azóta a sírkőnek nyoma veszett. 
Egy, ugyancsak a 17. század végéről való adat 1299-re teszi a 
szemüveg feltalálását. Orvosi szempontból az első megbízha-
tó adat a híres francia sebésztől, Guy de Chauliactól való, aki az 

1363-ban megjelent főművében a látásromlás javítására ajánlja 
a szemüveget. Ábrázolási emlékeink közül a szemüveg egyszerre 
két helyen, Francia- és Olaszországban bukkant fel 1380 körül. 
Egy francia kéziratos  biblia iniciáléjában egy szár nélküli, valószí-
nűleg fakeretes szemüveggel olvasó szerzetes látható. Az olasz 
Tommaso da Modena festő egy ugyancsak szár nélküli szemüve-
get örökített meg egy bíborost ábrázoló képen. (A száras szem-
üveg a 17. század újítása.) A 15. században híres szemüveges kép 
Jan van Eyck brüggei oltárképe, amelyen Paele kanonok bőrke-
retes szemüveget tart kezében (1436).

Tárgyi emlékek a szemüveg korai példányaiból alig maradtak 
ránk. Különlegesen értékes darab az a bőrkeret, üvegek nélkül, 
amelyet egy 15. századi felvidéki oltárkép szétszerelése közben, 
a képkeretek közé szorulva találtak meg. Ez a van Eyck-képen lát-
hatónak a tökéletes mása, szakértők szerint kétségtelenül 1470 
előtt készült.

Szemüveget eleinte jó ideig csak módosabbak – főként egy-
házi személyek – hordhattak drágasága miatt. Talán innen ered 
nyelvünkben a „pápaszem” szó, amely bizonyíthatóan csak a 17. 
századtól kezdve mutatható ki.

A kutyák szeme olyan, mint 
az erősen rövidlátó em-

beré: húsz méter távolságból 
hozzávetőleg annyit vesznek 
ki, amennyit gazdájuk hetven-
öt méterről. Van azonban egy 
előnyük is velünk szemben: 
lényegesen „körültekintőbbek” 
nálunk. Ez azt jelenti, hogy míg 
a mi látószögünk körülbelül 180 
fokos, addig kedvenceinké jóval 
nagyobb, 240 fokos.

Mióta van szemüveg?

Mindent 
mossunk meg!

Mit lát a kutya?

Miért színesek  
a csillagok?



Jó
 P

aj
tá

s, 
20

. s
zá

m
, 2

00
9.

 jú
ni

us
 4

.
��

Skandináv rejtvény (20.)
Olyan keresztneveket kell megfejtenetek, amelyeknek viselői júniusban ünneplik névnapjukat. 

Dátum szerint az első 8-án, a második 10-én, a harmadik 27-én, a negyedik és az ötödik pedig 
29-én. Fel is köszönthetitek az ünnepelteket a megfelelő napon.
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Betűrejtvények
1

T
BA

2

BARÁT
3

E
S  ÉG

4

APA

Berakós rejtvény
– Tegnap láttam a férjét, szomszédasszony, de ő észre 

sem vett.
– ...
Az asszony válaszát megtudod, ha berakod a rácsba a 

szavakat, betűcsoportokat.

Kétbetűsek: ET, FA, HÍ, ÍV, LE, MA, ÓV, VK, VO.
Hárombetűsek: ADU, FAL, IKD, LDV, OSO, TÉL, VÉD.
Négybetűsek: AKAD, AMEN, ÍVEL, MÉLA, ÓVTA, SIKK.
Ötbetűsek: ALEVA, DIÉTA, TEÁZÓ.
Hatbetűsek: EMELET, KEZDET, TÉTLEN.
Hétbetűs: LIMITÁL.
Kilencbetűs: SÓHIVATAL.
Tizbetűsek: LATOLGATTA, SZÓTAGOLVA.

2

UGRAT, 
PISZKÁL

KASZA 
BETŰI

50

JADRAN 
MAGYARUL

SZÉN

FELFOG 
(ÉK. H.)

ZAMBIA KELET

FÉL 
ÖT!

A ZÁSZLÓ 
TESZI

KORAI 
GYÜMÖLCS

NÁDAS 
PÉTER

TALÁL 

VALI 
PÁROSAI

MASSZŐR

AUSZTRIA

OROSZ 
URALKODÓ

FOSZFOR

ÉJFÉL ELŐTT

L. D. K.

ENNI 
KEZD

ELŐRE- 
NYOM

ANGOL 
IGEN

PORTU-
GÁLIA
NÉMA 
BETŰI

FORDÍTVA 
ÜGYNÖK

1000
N. L. O.

VAN HOZZÁ 
BÁTORSÁGA

VERŐ

NŐI NÉV

NÉVELŐ
GYALOGOS 
KIRÁNDU-

LÁS

HATÁRO-
ZOTT (ÉK. F.)

KÉN

FŐ VERŐÉR

EURÓPAI 
FŐVÁROS

ESZENYI 
ENIKŐ

Ö. Ü.

AZ ÁBÉCÉ 
ELSŐ BEŰTI

EZ

1

BÁNÁTI 
HELYSÉG

MÁLTA

FÉRFI-
NÉV

AMERIKAI 
PÉNZNEM

FÁS 
TERÜLET
OROSZ 
FOLYÓ

KÖTŐ-
SZÓ

MONÉTA 
EGYNEMŰI

NAGYON 
PERZSELŐ
NAGYON 

FÉL

GÖRÖG 
BETŰ

EGY
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Berakós rejtvény
– Mert nem kaphatnak hajba.

Betűrejtvények
1. Atlanti-óceán, 2. Pireneusi-félsziget, 3. Izrael, 4. Irán

Csigavonalban
beköpi

Szóbetoldó
EDE

Körszámtan
A keresett szám 169. Szorozd meg a jobb oldali 

körcikkben lévő számokat önmagukkal, és írd be a 
szemközti körcikkbe.

Játék a szavakkal
gólya

Négyből öt
1. Péter, 2. Tamás, 3. Dávid, 4. Ilona, 5. Aladár

A 18. skandináv rejtvény helyes megfejtése
TENISZ, JÉGKORONG, VÍZILABDA, FOCI.

Könyvjutalmat kap
Szabó Norbert, Völgyes.

A 19. szám megfejtései

Kicsi sarok

T E P M A

A E T MM E

D A S A Á

D N Á L I

Z A T S H

Lóugrásban

Egy kis logika
l l
l
l l
lll
l l
lll

l l

l l
lll
l l
lll

l l
l
l l
lll
l l
lll

l l
l
l l
lll
l l
lll

Figyeld meg jól a dominólapokat és rajzold be a hiányzó 
pontokat!

1 2 3

4

7 8 9

5

6

Minirejtvény
Vízszintes sorok:  
1. Vajdasági város,  
4. Parancsló,  
5. Edmond becézve, 
7. Kerti virág.

Függőleges sorok: 
2. Hangtalanul zár,  
3. A szobába, 
4. Vajdasági város, 
6. Bibliai bárkás, 
8. 499 római 
számmal, 
9. Üres lak.

A D Á R S Z E

S Z I Ö T Ő

M A G Z Ó R

Keresztszavak
D A D

I K E

O A R

R L Z

T A Í

A N J

Pótold a hiányzó 
betűket! 

Csak arra vigyázz, 
hogy értelmes 
szavakat kapj!

– Amikor megnősültem, 
azt mondtam az 
anyósomnak, hogy az 
én házam az ő háza.
– És mit mondott erre?
– ...

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

A

Ü

CS

D

Anagramma
IRKÁL

DALOL

APÁLY

FÜLÖP

TÜZES

KENŐCS

TEHET

MÁSOL

ZÁLOG

AMODA
Rendezd át a megadott szavak betűit, és írd be a rácsba! Csak arra 
vigyázz, hogy értelmes szavak legyenek! Ha jól dolgoztál, akkor a 

kiemelt oszlopban egy európai főváros nevét olvashatod.
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„Kedves Bizalmas sorok!
Tizanhárom éves lány vagyok, és egy számomra nagyon fontos 
problémát meg szeretnék minél előbb oldani. Egy hónapja a temp-
lomban megismerkedtem egy nagyon szimpatikus fiúval. Eddig nem 
is figyeltem fel rá. Kiderült azonban, hogy az iskola egyik legmenőbb 
srácáról van szó. Úgy tűnt, hogy tetszek neki, de mostanában rám 
sem hederít. Azt mondják, hogy egy nyolcadikos lány a szimpátiája. 
Mindennap rá gondolok, és ezért hülyének érzem magam. Mit te-
gyek, hogy elfelejtsem?! Kérlek, segíts!

Bibi”

Válasz:
Kedves Bibi!
Nehéz, amikor az életünk első komolyabb szimpátiájában csalódunk. 
Jól állapítottad meg, hogy minél előbb el kell felejtened. Először is adj 
magadnak időt, ha szomorú vagy, hogy szomorú és levert le-
gyél. Ez hozzá tartozik a „felejtés” folyamatához. A legha-
tásosabb ha lefoglalod magad. Mivel? Mindenfélével: 
takarítással, tornával, mozgással, rollerezéssel, 
tánccal, sétákkal a barátnők társaságában, barát-
kozással az osztálytársaiddal stb. És tanulással. 
(Fontos! Közeledik a tanév vége!) Ne kínozd 
magad azzal, hogy arra tartózkodsz te is, amer-
re a fiú jár. Az iskolaudvar területe elég nagy, 
hogy ne kelljen a tövében lenned, és nézned, 
hogyan csapja a szelet az új szimpátiájának. 
Ha eddig még nem tetted, belekezdhetsz a 
naplóírásba is. A naplóba bekerülhet minden 
gondolatod (jó és rossz is), beleírhatod örömei-
det, bánatodat, az iskolai és a nyári történéseket 
is. (Segít a fogalmazások írásakor.) Mivel közeledik 
a nyári szünidő, kapcsolódj be valamelyik nyári tábor 
munkájába, ahol új ismereteket szerezve, szórakozva, új 
ismerősökkel, barátokkal, értelmes és hasznos tevékenységek 
közepette tölteheted az idődet. Ott, ahol új ismeretségek kötődnek, 
új szimpátiák és vonzalmak is születhetnek. 

„Kedves Bori Mária!
Tizenkét éves lány vagyok. Nemrégiben kezdtem el olvas-
ni a Jó Pajtást. Nagyon tetszik a Bizalmas sorok is. Úgy 
döntöttem, hogy megírom a gondomat, hátha sikerül 
megoldani. Szerelmi gondom van. A fiú nálam egy évvel 
idősebb. Régóta szeretem, amit ő is tud már, de eltitkolja, 
nem látszik rajta, hogy tudja. Mikor közel vagyunk egy-
máshoz, elmegyünk egymás mellett, olyankor rámnéz 
és nevet. Nem áll meg, nem szólít meg, ami engem mind 
jobban idegesít! A barátnőim már megpróbálták, hogy 
bemutatnak neki, de én mondtam, hogy inkább ne. Nagyon 
megijedtem, és ideges lettem. Utána felhívtam telefonon, de ő 
azt mondta, ne zaklassuk. Azóta csak sírok. Kérem, adjon taná-
csot, mit tegyek?!

Cuki”

Válasz:
Kedves Cuki!
Mi tegyél? Legyél türelmes önmagaddal és a fiúval is. És a telefonálást 
egy időre tedd félre. Nem tudhatod, milyen rossz tapasztalat volt eddig 
ezzel a készülékkel. A mobilról pedig ne is szóljunk, mi mindenre lehet 
használni! Ami biztos, hogy szimpatikus vagy, vagy legalábbis voltál 
neki, hisz mosolygott rád, amikor találkoztatok. Ami a félelmedet és 
az idegességedet illeti, nem vagy egyedül. Biztos, hogy sokszor a fiú 
(fiúk!) is ugyanezzel az érzéssel küszködnek. Őket is lebénítja a bizony-
talanság és az önbizalom hiánya. Amit megtehetsz, hogy legközelebb 
bocsánatot kérsz a fiútól a telefonálás miatt. Ezt, ha csak lehet, olyankor 
tudasd vele, amikor nincs nagy nézőközönségetek. És hagyd egy időre 
az egészet. Szeresd egy ideig a távolból, hisz ebben a pillanatban et-

től többet nem érhetsz el nála. Időközben foglald le magadat kedvenc 
időtöltéseddel, tanulással, hogy legalább a tanulmányi eredményed 
kielégítő legyen. És barátkozz! Főleg az osztálytársaiddal és a kortársa-
iddal, és egyszer csak azt veszed észre, hogy egy másik fiú miatt dobog 
hevesen a szíved. 

„Kedves Bizalmas!
Szakítottam a volt fiúmmal, és azóta az egyik barátnőm állandóan 
azzal nyösztet, hogy menjek randizni a tesójával.  Igent mondtam, 
mert régebben nagyon tetszett, amit a barátnőmnek is megmond-
tam akkor, de időközben rájöttem, hogy a fiú nem is tetszik. Úgy 
érzem, hogy a volt fiúmból már kigyógyultam, és készen állok egy 
új szerelemre. Inkább egy másik fiúval randiznék, aki most tetszik. 
Félek, hogy a barátnőm, ha visszautasítom a testvérét, megharag-
szik rám, és többé nem barátkozunk. Mit tegyek? Mégis találkozzak 
a tesójával? 

Én és Ő”
Válasz:

Kedves Te és Ő!
Egy biztos, csak azért, hogy  a barátnőd kedvébe járj, ne randizz 

senkivel sem! Magad döntsed el, hogy kivel és mikor akarsz 
találkozni. Az lenne a legjobb, ha megmondanád a barát-
nődnek, hogy már egy másik fiú tetszik, a tesójával pedig 
inkább csak barátkoznál. Nagy a valószínűsége, hogy meg-
haragszik rád, mert meghiúsulnak a tervei. De azt hiszem, 
nagyobb lenne a kár akkor, ha nem tiszta szívvel, őszinte 
érzelmekkel mennél a találkára a kedvenc testvérével. Be-

csapnád a fiút és fájdalmat okoznál neki, önmagadnak pe-
dig kellemetlen perceket. Ha a barátnőd haragja hosszabb 

ideig tart, akkor talán jó is, hogy szétválnak útjaitok. Biztos, 
hogy nem szeretnéd, hogy más irányítsa az életedet. Mert a 

barátnőd ezt tenné máskor is, más helyzetekben. 

„Kedves Bori Mária és Bizalmas sorok!
Két nagyon jó barátnő vagyunk, mind a ketten kövé-

rek. Megpróbáltunk már mindent, hogy leszedjük 
a felesleges kilóinkat, de nem sikerült. Napköz-

ben fáradtak vagyunk, állandóan azon törjük 
a fejünket, hogy mit is lehetne enni. Mit te-
gyünk, hogy soványak legyünk?

Duci és Buci”

Válasz:
Kedves Duci és Buci!
Azt hiszem, hogy minden gondotok hátte-

rében az áll, hogy türelmetlenek vagytok. 
Csodaszer és varázspálca nem létezik, amivel 

egyik napról a másikra el lehet tüntetni a fe-
lesleges kilókat. Ami fontos tény, hogy mind a 

ketten fejlődésben levő tinik vagytok, akiknél még 
nem állandósult a hormonháztartás, és ezért nem 

jó drasztikus diétákba kezdeni. Nem szabad étkezéseket 
kihagyni. A szakértők szerint naponta ötször kell enni (reggeli, tízórai, 
ebéd, uzsonna, vacsora). Nem szabad kihagyni sem a reggelit, sem a 
tízórait, és az uzsonnát sem. A legjobb lenne, ha szakemberhez for-
dulhatnátok, aki mindegyikőtöknek személyre szabott étkezési rendet 
állítana össze, mert az, ami számodra jó, nem biztos, hogy megfelel a 
barátnődnek. Amit megtehettek, hogy igyekeztek minél többet együtt 
mozogni, kettesben, napi rendszerességgel. Iratkozzatok be aerobik-, 
pilates- vagy más gyakorlatokra, úszásra, ha van medence nálatok. 
Fehérlisztből készült péksütemény, kechup, chipsz, kóla, kekszek stb. 
helyett fogyasszatok teljes kiőrlésű lisztből készült kenyeret, nyers 
zöldségeket, gyümölcsöt, joghurtot. Rántott hús helyett roston vagy 
teflonba sült húsokat tegyetek a tányérotokra. (Anyutokat ne hagyjá-
tok ki a dologból!) Nagyon gyorsan meglátszik majd az eredmény is, 
és nem jelentkeznek nálatok az éhség, fáradtság, koncentrációzavar, 
aluszékonyság tünetei.
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E
leinte nem értettem. Itt is egy mosoly, ott 
is egy mosoly. Az egyiptomiak mindig jól 
érzik magukat? Aztán meghallottam a 

müezzin kiáltását a Nílus fölött, és rádöbben-
tem: minden úgy jó, ahogy van. Hiszen az égi-
ek vigyáznak ránk!

Ahmed úgy vezet, akár az ördög. Százzal 
repeszt a sivatagban, homokdűnére fel, ho-
mokdűnéről le, közben pedig hangosan dől a 
rádióból a zene. Mi előbb egyszer-kétszer egy-
más nyakába zuhanunk a dzsip hátuljában, az-
tán belejövünk a hullámvasutazásba, és halálra 
nevetjük magunkat. Sofőrünk időnként fülig 
érő szájjal hátrakacsint: „all right?”, és válaszra 
sem várva tovább nyomja a gázt. Majd hirtelen 
rálép a fékre, és szól, hogy nézzünk a távolba. 
Látjuk azt a hatalmas tavat? Na, az ott az oázis. 
Mi persze bedőlünk neki, kiszállunk, és elindu-
lunk a víz felé. Gyanús, hogy a tó mindig odébb 
megy, mígnem kiderül, hogy amit látunk, az 
nem más, mint délibáb. Ahmed szemlátomást 
remekül szórakozik rajtunk.

Jó ötven kilométer után az autó megáll. 
Ez lenne beduin falu? Akárhogy nézelődöm, 
semmi mást nem látok, csak néhány náddal 
körbefont hodályt. Igen, ennyi a falu, magya-
rázza arab kísérőnk. A beduinok pásztornép, a 
Sínai-félszigetről érkeztek valamikor ide, máig 
nem tudni, valójában hányan is vannak. Öntör-
vényűen élnek. Vándorolnak a sivatagban. A 
legtalpraesettebbet megválasztják vezetőnek, 
és ő időnként elintézi a városban, amit kell. 
Pénzt alig használnak, ami időnként összegyű-
lik, azon vesznek néhány műanyag papucsot. A 
szőnyegeiket máig az asszonyok szövik, ahogy 
a kenyerüket is maguk készítik. Ezt a furcsa, 
sótlan lepényt, a hóbézt (a pászkához hasonlít) 
mi is megkóstoljuk. Két színes kendőbe csavart 
asszony süti őket egy vaslapon, a földön ülve. 

Az apróságok közben egyfolytában körü-
löttünk oldalognak, majd elszelelnek kecskét 
simogatni. Üggyel-bajjal felülünk a sivatag 
hajójára, a tevére – az a legszörnyűbb benne, 
hogy három méter magas, és először a hátsó 
lábára áll fel –, majd megszemléljük a falut 
„madártávlatból”. A törzs húsz-harminc főből 
állhat. A nők a kunyhókba bújva várakoznak, a 

férfiak egy része velünk, turistákkal foglalkozik, 
a többiek az állatokat legeltetik a sivatagban. 
Hogy mit esznek szegény párák? El se tudom 
képzelni. Ebben a pusztaságban az is csoda, 
hogy élőlény egyáltalán kibírja benne egy 
napnál tovább... Még megbámuljuk a vöröslő 
naplementét, majd az egyre erősödő szélben 
hazaindulunk. Búcsúztatásunkra felsorakozik 
a beduin férfikórus. Ezek a szikár, zord férfiak 
táncot lejtenek a dobok hangjára a kedvün-
kért. Döbbenten állok...

Nyolc napot töltünk Egyiptomban, ezalatt 
négyszer látom a napfelkeltét. A Vörös-tenger 
partján Hurghada a főhadiszállásunk, innen 
indulunk éjszakánként felfedezőútra. Pihen-
hetnénk, búvárkodhatnánk is, a korallszigetek 
páratlan vízi világgal várnak bennünket, de ah-
hoz kevés egy hét. Nincs szívünk lemondani a 
több ezer éves kultúráról. Luxorig legalább öt 
órát utazunk. Nagy megkönnyebbülés, ami-
kor az egyhangú sivatagot végre felváltják a 
Nílus-parti pálmaerdők. Csacsik húzta kordék, 
rengeteg szemét, a folyó hátán oszlásnak in-
dult tehéntetem. A parton doboz formájú, 
kidőlt-bedőlt házak, a tetejükön pálmalevél. 
Még mindig sarlóval aratnak, és a puszta föl-
dön csépelnek, mint a fáraók korában. Mintha 
azóta nem is ment volna a világ előrébb!

A Nílus bal partjára igyekszünk. Az már a 
túlvilág. Oda temetkeztek a fáraók. A Királyok-
völgyében besétálunk I. Szeti, II. Ramszesz és 
Tutankhamon sírjába. Ez utóbbi nagy szenzá-
ció, mivel a fiatalon elhunyt fáraó múmiáját 
alapos vizsgálat után nemrégiben szállították 
vissza nyugvóhelyére. A sír felfedezését egy 
Carter nevű angol régésznek köszönhetjük. A 
múlt század húszas éveiben éppen itt kutatott, 
amikor a lova lába belecsúszott egy suvadás-
ba, és ő jó szimattal ásni kezdett. És feltárult 
előtte Tutankhamon teljesen érintetlen krip-
tája! Az ifjú fáraó egymásba helyezhető díszes 
szarkofágjai, tizenkét kilós, élethű maszkja, ha-
talmi jelvényei, a belső szerveit őrző szekrény, 
rengeteg használati tárgy, valamint szobor, ez 
mind szépen sorba rakva várta, hogy az embe-

riség háromezer esztendő múltán felfedezze. 
A temérdek kincsnek mi már csak hűlt helyét 
találjuk, rég átszállították őket a Kairói Nemzeti 
Múzeumba.

Újabb zavarba ejtő szépség: a karnaki 
templom. Száztizennégy hatalmas oszlopán 
titokzatos feliratok, bennük az Óbirodalom 
egész története. Kár, hogy nem tudok hierog-
lifákat fejteni. Egy talpazaton a hosszú élet 
szimbóluma, a szkarabeusz. Körbejárom hét-
szer, akár a többi turista, hátha működik. Luxor 
temploma – Karnakból kosfejű szfinxek sorfala 
vezetett ide sok száz méteren keresztül – már 
kevésbé veszi igénybe a nyakcsigolyáimat, de 
azért még mindig óriási. Mivel ötven fokban 
képtelenség két óránál többet a klimatizált 
buszon kívül tartózkodni, hamarosan vissza-
indulunk a nílusi hajóra... Hajnalodik. Az abla-
kon át látom, ahogy a szutykos helyi gyerekek 
ladikon közelednek felénk. „Mam!” – kiabálnak 
fel, és mutogatják, hogy éhesek. Rühellem az 
angol gyarmatosító szerepét, és már minden 
rágógumimat szétosztogattam.

Kairó óriási. Reggel nyolc körül pillantom 
meg, amikor az egész város munkába siet. Már 
akinek van, mert Egyiptomban rengeteg a mun-
kanélküli. Kilencre járnak dolgozni, de a zsúfolt 
közlekedés miatt rendszerint elkésnek. Sebaj, a 
munka megvár! Az arabok legalábbis így tartják. 
Közel húszmillióan élnek itt. Ki Mercedesen, ki 
szamaras kordén, ki csak úgy gyalogosan, a fején 
kosarat cipelve rója az útját. Rengeteg a rendőr, 
nagy a fejetlenség. Az ókori hangulatnak itt már 
nyoma sincs. A híres Khan El-Khalili bazár inkább 
a középkor illatát árasztja. Kebab, erős fűszerek, 
gyógyfüvek, teák. Van itt minden, a szűk, homá-
lyos sikátorokban még anakondabőrt is kínálnak, 
pedig tilos rá vadászni. Az árusok az üzletek előtt 
lebzselnek, és mézes hangon csalogatják be ma-
gukhoz a vevőt. Mohamed kendőket árul. Finom 
pashminákat, szivárványszínű selymeket. Kérés 
nélkül a fejemre köt egyet, és hízelkedik, mennyi-
re hasonlítok az ő asszonyaikhoz. Hamar levesz 
a lábamról. Vásárolok tőle két puha vállkendőt, 
meg egy kézi festésű üvegcsét, ő pedig ráadás-
nak ad hozzá jázminillatú olajat... Még sokáig 
beszélgetünk, pedig nem sokat értünk egymás 
nyelvéből. De ez valahogy egyikünket sem za-
varja. Az egyiptomiak tele vannak szívből jövő 
kedvességgel és empátiával. Nem szeretik, ha 
egy arc zárva marad előttük. Ilyenkor rád szólnak: 
„Smile!”, „Mosolyogj!” Mintha csak arra biztatná-
nak: „Európai! Tanulj meg örülni az életnek. Úgyis 
olyan rövid!”

K. L.

A mosoly országaKairó panorámája

Karnak

Khan El-Khalili

Tevekaraván
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A Cool Star című műsor vendégei 
nemrég Dér Henrietta és Era, a 

Sugarloaf egykori és jelenlegi éne-
kesnői voltak, akik többek között a 
nemsokára megrendezendő szuper-
buliról árultak el érdekes informáci-
ókat.

Június 20-án egy órási Sugar-
loaf-koncertet tartanak, ahol a ze-
nekar egykori tagjai is fellépnek. 
Ennek keretében lehetünk majd 
szem- és fültanúi Era és Heni du-
ójának, a dal pedig nem más mint 
az együttes első slágere, a Hunny 
Bunny. Emellett az sem kizárt, hogy 
több nóta kerül majd duett formá-
jában terítékre, de egyelőre nem 
szeretnének minden meglepetést 
kikotyogni. 

A koncerten külön gondot for-
dítanak a különleges hangzásra, 
show-elemekre és nem utolsósor-
ban a fénytechnikára is: – Lesz egy 
akusztikus blokk is – árulta el Heni a 
Cool stúdiójában Müller Attilának.

Ezután kiderült, a bulin DVD-t is 
rögzítenek, így azok, akik újra – vagy 
éppen először – szeretnék átélni 

a hangulatot, a szeptemberben a 
polcokra kerülő koronggal ezt is 
megtehetik: – Hihetetlen mennyisé-
gű extrát is tartalmaz majd a lemez, 
így a rajongók egy egészen más 
oldaláról is megismerhetik az együt-
tes tagjait. Többek között láthatják 
majd mit csinálunk koncert előtt és 
után – mondták a lányok a Cool Star 
műsorában.

A megakoncert természetesen 
nem jelenti azt, hogy egy időre el-
tűnnek a porondról, csupán méltó 
módon szeretnék megünnepelni 
az együttes 13 éves fennállását, ezt 
az is alátámasztja, hogy gőzerővel 
készítik az nagylemezt is, ami elő-
reláthatólag jövőre kerül majd a 
lemezboltokba. Végül Heniék egy 
óriási meglepetéssel rukkoltak elő: a 
zenekar rajongóinak és a vállalkozó 
kedvű, magában tehetséget érző 
nézőknek a Sugarloaf együttes egy 
pályázatot írt ki. Bármelyik dalra el-
készíthetik, bármilyen lehetséges 
módon egyedi videoklipjüket, végül 
a legjobb öt pályázó értékes aján-
dékban részesül majd.

Meglepő sikert aratott nemrégiben a Tits & Clits (Cicik 
& Csiklók): az egyik remixüket nem más, mint a hol-

land trance-mágus, DJ Tiësto játszotta le rádióműsorá-
ban. A srácok pályáján mostanában nem ez az egyetlen 
váratlan történés.

Amikor a Tits & Clits átdolgozta az ausztrál Empire Of 
The Sun We Are The People című számát (hallgasd meg 
Myspace-oldalukon), maguk sem gondolták, hogy az 
eredmény ilyen visszhangra talál: a BuffetLibre nemzet-
közi projektje keretében készült remix rendkívül pozitív 
fogadtatásra talált a mérvadó zeneblogokon, Magyaror-
szágon pedig több neves underground dj – például Pa-
lotai – játssza a szettjeiben.

Az azonban minden képzeletet felülmúlt, hogy a fel-
vétel pont a holland dj-szupersztár, Tiësto fülébe jusson 
el. Pedig így történt: a trance-mágus május 1-jén, Club 
Life című rádióműsorában mutatta be a számot. 

A Tits & Clits karrierjében történt egy másik hasonló-
an váratlan fordulat is, igaz, azt ők maguk idézték elő: a 
magyar folkot modern nyugati hangzásokkal házasító 
Kerekes Band számára „rittyentettek” egy remixet, a be-
szédes című Ethno Funkból. 

Ben és BCS 2007 óta létező duója mostanában ki sem 
látszik a remix-felkérésekből: a közelmúltban az Anima 
Sound System, Kővary (a Neo-frontember Kőváry Péter) 
és Varga Zsuzsa egy-egy számát értelmezték újra, jelen-
leg egy Péterfy Bori-átiraton dolgoznak.

Eközben saját zenék írására is marad idejük, amelyek 
közül kettő (Armageddon, Attack Of The Living Dead) 
megjelenésre vár amerikai kiadóknál. 

Mindenki azt várta, hogy szakítani fog a 
szerelmével, ehelyett eljegyezte és már 

az esküvőre készül. 
Justin a világ legszebb nőivel rande-

vúzott, de Jessica Biel mellett érzi először, 
hogy készen áll a házasságra. A lánykérés 
már megvolt. 

Tavaly január óta tart a popsztár és a 
huszonhat éves színésznő szerelme. Bár 
időről időre felröppentek pletykák kölcsö-
nös féltékenykedésről és félrelépésekről, sőt 

szakításról is, a jelek szerint nem sok alapjuk 
volt ezeknek híreszteléseknek. Hiszen a pár 
azóta is együtt van, mi több, éppen az eskü-
vőjükre készülnek! 

Justin ismerőseit némileg meglepte, hogy 
az énekes máris nősülni készül, korábban 
ugyanis mindig azt mondta, harmincéves 
kora előtt ilyesmi eszébe sem jutna. De ez 
még azelőtt volt, hogy megismerte Jessicát... 
A lány ugyanis a barátok egyöntetű beszá-
molója szerint varázslatos hatással van rá.

Megkérte szerelme kezét

Egy színpadon a Sugarloaf 
egykori és mai énekese

Tiësto  
a magyar  
bájakra  
bukik
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A lemezeladási eredmények alapján mint-
ha csereprogramot szerveztek volna a 

sztárokból a britek és az amerikaiak: míg az 
USA-ban Duffyt kapták fel a vásárlók, ad-
dig a szigetországban Neil Diamond uralja 
a kereskedelmi rangsort. Ezzel egy időben 
csúcson van a válogatások dömpingje, ame-
lyek közül Frank Sinatra jubileumi besztofja 
világszerte nyerő. 

Az amerikai lemezeladási listán ismét 
eseménydús hetet zártunk az elmúlt hét 
értékesítési statisztikái alapján. A friss ada-
tok szerint a legjobb tíz helyezett fele cse-
rélődött le hét nap alatt, amelyek közül 
négy libasorban foglal helyet az elsőtől a 
negyedikig. Ezt a hatalomátvételt pedig egy 
olyan multikulturális válogatott vitte vég-
hez, amelyben időt és teret átszelve találunk 
modern amerikai indie rockereket, jó öreg 
Frank Sinatrát és egy korszakok közé hidat 
építő brit pacsirtát.

Az egy héttel korábban a csúcson starto-
ló Neil Diamond hat helyezést veszítve lett 
hetedik, ezzel ő is csak a gyorsan lefelé csú-
szó pillanatnyi sikerek közé sorolódik. Iga-
zán jó eladást továbbra is csak Leona Lewis, 
Mariah Carey és Madonna tudhatnak magu-
kénak, akik három hétnél régebb óta tartják 
magukat a Top 10-ben. Közülük a legjobban 
Lewisnak áll a szénája, aki már hat hete ve-
tette meg a lábát az élmezőnyben, trónolt 
a lista élén is, és az elmúlt héten épp egyet 
javítva került az ötödik pozícióba. Ennél job-
bat azonban ő sem produkálhatott, lévén a 
négyfős felsőházat kibérelte magának az új 
belépők csoportja.

Az élen nyitott új lemezével a Death 
Cab For Cutie, amelyet az amerikai indie 
rock egyik legnagyobb sikersztorijaként is 
szokás emlegetni. Az érzelemdús dalaival 
rajongókat toborzó csapat 1997-ben kezd-
te karrierjét akkor még szólóprojektként, 
amely a készülő számok sikerei nyomán 
hamarosan már állandósult felállással zene-
karrá nőtt. Albumaikkal először csak az indie 
lemezlistán kezdtek feljönni: először a Pho-
to Album lett 29., majd a Transatlanticism 8., 

utóbbi viszont már átevezett az összesített, 
mainstream listára is, ahol azonban még 
épphogy csak befért a legjobb száz közé. A 
nagy áttörést a 2005-ös Plans hozta, amely a 
multi kiadó segítségével már negyedik lett 
a legkelendőbb lemezek sorában, ez pedig 
kellő ugródeszkának bizonyult ahhoz, hogy 
egy a 2008-as, Narrow Staris című visszatérő 
anyag már az élen nyisson.

A második helyen nyitott az amerikai 
zenetörténelem egyik legnagyobb legendá-
jának, Frank Sinatra halálának tizedik évfor-
dulójára kiadott besztof lemez, a Nothing 
But The Best. Utána pedig a dobogó alsó 
fokán már egy ifjú titán következik, Jason 
Mraz, aki viszont Sinatra helyett olyan éne-
kes-dalszerzők nyomdokait követi, mint Bob 
Dylan. A Virginia államból származó énekes-
zenész először a musicalben látta a jövőjét, 
amelyet egy év után otthagyott, és inkább 
saját dalok szerzésébe fektette energiáját, és 
próbálta megvetni a lábát. Ez első lemezével 
még csak mérsékelten sikerült, az ugyanis 
kereskedelmi szempontból gyenge közepes 
lett, azonban gyakori turnézással teremtett 
magának annyi alapot, hogy két évvel és egy 
koncertkiadvánnyal később a Mr. A-Z című al-
buma már ötödik lett az összesített amerikai 
lemezlistán. Mostani, We Sing. We Dance. We 
Steal Things. névre keresztelt harmadik stú-
dióalbuma még az előzőt is felül tudta múlni 
aktuálisan elért harmadik helyezésével.

A Billboard mostani negyedik helyezettje 
egy újabb brit sikertörténet, amely átszelte 
az óceánt, ez pedig a szigetországban is friss 
húsnak számító Duffy. A walesi származású 
énekesnő úgy bukkant fel év elején, mint 
2008 egyik nagy várományosa, aki karriert 
csinálhat magának ebben az évben – és ez 
sikerült is neki. Miután heteken át vezette 
a brit slágerlistát, majd albumával a lemez-
listát, ezúttal sikerült áttörnie a határokat, 
és negyedikként az Egyesült Államokban is 
befutott, követve ezzel honfitársát, Leona 
Lewist, bár hogy képes lesz-e az utóbbihoz 
hasonlóan maradandó sikert elérni, azt csak 
a következő hetekben tudhatjuk meg. Az 
aktuális lemezlista újdonságainak sorát, és 

egyben a Top 10-et a harlemi R&B énekes, 
Keith Sweat zárja. Sweat 1988-ban indult 
felszállóága egyre csak javult, és az ezredfor-
dulóig négy Top 10 helyezést is begyűjtött, 
azóta azonban némileg visszaesett a ma-
instream ázsiója. Ezt a mérleget billentette 
most ismét helyre új, Just Me című albumá-
val, amely amellett, hogy ismét visszahozta 
őt a legjobb tíz közé, egy No. 1 helyezést is 
eredményezett neki az R&B/Hip-Hop kate-
gória listáján.

Az élboly elhagyása után már lényegesen 
nehezebb újdonságot találni, és még ezek 
között is akad válogatáslemez vagy filmzene. 
Valódi friss anyaggal jelentkezett azonban a 
knoxville-i alternatív metál csapat, a 10 Years 
(Division, 12.), és a Cherish lányok alkotta R&B 
négyese (The Truth, 40.). Érdemi hír ebben a 
szektorban még, hogy a hét legnagyobb elő-
relépését a Radiohead produkálta, amely In 
Rainbows című lemezével visszafelé szálló 
ágon van, és most épp 24 helyezést javítva 
jött fel 50.-nek. Az alvégen megjegyzésre ér-
demes új belépő a heavy metal ikon Iron Ma-
iden válogatása (Somewhere Back In Time, 
58.), a rocker Filter új lemeze (Anthems For 
The Damned, 60.) és Bryan Adams legutóbbi 
stúdióalbuma (11, 80.).

A slágerlistán tíz hét jelenlét után meg-
érkezett a csúcsra Lil Wayne és Static Major 
közös száma, a Lollipop, átvéve a pozíciót 
Rihannától, akinek Take A Bow című dala így 
harmadiknak esett vissza. A biztos második 
pozícióját tartotta meg Leona Lewis a Bleeding 
Love-val. A lista újabb slágergyanús feltörek-
vője a Love In This Club, Part III, amelyet Usher, 
Beyonce és Lil Wayne jegyeznek, és amely 63.-
ból lett 18., a szereplők neveinek listáját nézve 
pedig valószínűleg lesz még folytatása ennek 
a felívelő pályának. Érdemes még megjegyez-
ni, hogy Duffy az albumlistás kiugrás mellett 
slágerfronton is domborít: Mercy című száma 
a legjobb daleladást produkálva 39 lépcsőt 
mászott meg, így most a 27...

Sztárcserebere a lemezlistákon

Lil Wayne

Leona 
Lewvis

Neil 
Diamond
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