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A hét képe

A jövő heti Jó Pajtás
címoldala és posztere

H

osszabb kommentár talán nem is kell ehhez a képhez, amely egy ikerbulin készült. Twinsburgban, hogy a helység neve is stílusos legyen
(twin=iker, burg=város), de sok más helyen is készülhetett, hiszen sok más
helyen is tartanak időnként találkozókat az egypetéjű ikrek számára, akik
gyakran valóban annyira hasonlítanak egymásra, mintha a komputer Control-C – Control-V funkciójával készült eredeti és annak másolata lennének...
Mikor lesz nálunk valahol ikerbuli?

Megoldódott
Prawo Jazdy rejtélye
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z ír közlekedésrendészet hónapok óta
keresett egy bizonyos Prawo Jazdy
névre hallgató sofőrt. A lengyel legalább
ötven szabálysértésért kapott bírságot,
de sosem találták, ráadásul lakcímét is állandóan változtatta. A rendőrök végül kiderítették, hogy a Prawo Jazdy valójában
vezetői engedélyt jelent lengyelül.
Végre megoldódott az ír közlekedésrendészet fantomjának rejtélye. Prawo
Jazdyról kiderült, hogy nem megrögzött
szabálytalankodó, hanem jogosítvány
– lengyelül.
Ír rendőrök legalább ötvenszer bírságolták meg „Prawo Jazdyt”, ám „ő” sohasem fizetett, és sohasem csípték el. Állandóan változtatta a lakcímét – mindegyik
megbírságolt lengyel máshol lakott.
A tévedést az okozta, hogy a lengyel
jogosítványokban a jobb felső sarokban,
vagy éppen a név fölött virít a felirat: VEZETŐI ENGEDÉLY. A rendőrök meg mindig

azt hitték, ez a szabálysértő neve. Töltötték
is ki szorgosan Vezetői Engedély névre a
bírságcetliket, ám egy lengyelt sem hívtak
így az érintettek közül, ezért mindegyikük
megúszta a dolgot.
A jövőben változhat a helyzet, mert
immár a rendőrség körüzenetben hívta fel

emberei figyelmét arra, hogy hagyják békén Prawo Jazdyt, mert nem notórius közlekedési szabálysértő. Írországba amúgy
200 ezer lengyel áramlott a gazdasági fellendülés idején, ám egy tavaly novemberi
felmérés szerint legalább harmaduk hazakészül a válság okán.

fejjel magasabb nálam, odaadó, s ő is szeret
engem. Nagyon jó szerelmesnek lenni! Valentin-napra egy szíves macival lepem meg.
– Mikor szerelmes voltam – veszi át a szót
Laci –, én is úgy voltam, mint Karolina. Órákon
csak rá gondoltam, otthon is folyton a kezemben volt a mobiltelefon… Jó érzés szerelmesnek lenni. No, ez már a múlté, de van egy szimpátiám, egy nagyon szép lány, s a Valentin-nap
jó alkalom lesz arra, hogy tudtára adjam, hogy
tetszik. Piros rózsával köszöntöm majd.
Zsófi szerelme nagyon messze van, no de
Valentin-napra biztos itt lesz.
– A nyáron lettem szerelmes – dicsekszik
Zsófi –, s azóta is csak a szünidőben találkozhatunk, mert Magyarországon él. Nagyon
szép, gyönyörű barna göndör haja van. Gyakran telefonálunk, s mondhatom nagy a telefonszámlánk. Pedig SMS-ezni és skype-olni is
szoktunk…Nagyon jó hatással van rám, nem
befolyásolja a tanulást, még jobb tanuló vagyok, mint eddig. Valentin-napra valószínűleg
eljön. Majd készítek neki valami meglepetést.
Mint minden iskolában, itt is szerelmes
leveleket, üdvözlőlapokat szoktak írni a fiúk,
lányok egymásnak. Az igazgató bácsi mesélte,
hogy tavaly egy nagy halom levelet osztottak
szét a címzetteknek Valentin-napon.
– Igen, én is írtam már tavaly – kezd a mesélésbe Dániel –, s most is tervezem, hogy ismét
írok ugyanannak a lánynak. Tudja, hogy tetszik
nekem. Nem adom föl. Most a levél mellett
még egy plüssmacit is veszek neki, melyen azt
írja: I love you.
– Olyan is megtörtént már – panaszolja
Anita –, hogy valaki az én nevemben írt egy
fiúnak levelet a szerelmesek napján. Viccnek
szánta, de elég balul sült el. Ugyanis a fiú

eléggé meglepődött. Aztán tisztáztuk a dolgot, a lány bocsánatot kért, azóta is jó barátok
vagyunk. Különben tetszik, ha írnak nekem a
fiúk, jó, ha tudom, hogy tetszem valakinek.
Most van szimpátiám, s gondolom, majd ír.
– Jó, hogy van a szerelmesek napja – magyarázza Csongor –, mert így tudtára tudom
adni a lánynak, aki tetszik, hogy szeretem.
Majd veszek egy szép, virágos képeslapot,
melyen egy piros rózsa lesz, s arra írom neki.
Minden évben szoktam írni az osztálytársaknak, boldog Valentin-napot szoktam kívánni.
– Én is szoktam írni a barátaimnak – meséli
Arnold –, s mikor volt szimpátiám, az internetről töltöttem le szerelmes SMS-eket, s azokat
írtam meg.
Viktória is sok levelet szokott kapni a szerelmesek napján, Nem is csoda, helyes nagylány, tetszik is a fiúknak!
– Jó, ha sok levelet kapok – mondja Viktória –, mert akkor sok fiúnak tetszem. Mikor
szerelmes voltam, én sem tudtam odafigyelni
az órákon, mert folyton csak rá gondoltam.
Zita már nem vár levelet itt az iskolában,
ugyanis a fiúja már középiskolás.
– Szeretem én is a Valentin-napot, de már
régen nem küldtem senkinek, s nem is várok
levelet. A szimpátiám már középiskolás. Nincs
hatással a tanulásra, hogy szerelmes vagyok,
sőt! Szeptember óta szeretem, megkomolyodtam, s a tanulmányi eredményem is jobb,
mint azelőtt. Úgy terveztem, szív alakú csokit
veszek neki a szerelmesek napjára. Hogy mit
várok? Piros rózsát. De enélkül is boldogok
vagyunk.
Kívánjuk, hogy sok-sok levelet kapjatok a
szerelmesek napján, meg legyetek boldogok!
Koncz Erzsébet
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tt van ismét a Valentin-nap, a szerelmesek
napja. A szerelemről már olyan sokan írtak
remekműveket költők, írók: Petőfi, Ady… A
kortárs írók közül számomra a legkedvesebb
Somlyó György egyik verse:
„…még azt is szeretem, amit nem szeretek
azzal, akit szeretek,
Semmit se szeretek csinálni anélkül, akit
szeretek…
Szeretek tanulni attól, akit szeretek,
Szeretem, ha taníthatom azt, akit szeretek…”
Sokan olyan szerelmesek, hogy másra sem
tudnak figyelni, csak a szerelmük jár folyton az
eszükben. Hogy sokszor még órán sem tudnak
odafigyelni, az azért van a nagyokosok szerint,
mert a szerelem megsemmisíti az észt. Erre
utalnak egy filozófus szavai is: „Az agy és a szív
olyan, mint a homokóra két edénye: amikor az
egyik megtelik, a másik kiürül.”
A péterrévei Samu Mihály iskolában a szerelemről, hogyan ünnepelnek a szerelmesek
napján, számukra mit jelent e nap, meg hasonlókról csevegünk Samu Barbara és Tóth Piroska magyartanárnők tanítványaival. Itt van:
Párduc Karolina, Kapornai László, Csasznyi
Zsófia, Horváth Dániel, Mészáros Anita,
Miklós Csongor, Zöldi Zita, Kapornai Arnold és Szabó Viktória.
Karolina már egy hónapja szerelmes. Nagyon is egyezik a filozófus kijelentésével,
hogyha valaki szerelmes, csordultig van a szíve, az agya „kiürül”.
– Tényleg úgy vagyok, mint a filozófus
mondta – jelenti ki Karolina –, mert mióta szerelmes vagyok, nem érdekel a tanulás, nem
tudok odafigyelni, csak Ő jár folyton az eszemben. Nagyon helyes a fiú, akit szeretek, egy
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Nagyon jó szerelmesnek lenni!

Szerelmes ajándékok
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smét itt egy Valentin-nap, s vele érkezik
a szerelemes hangulat, az izgalom, és az
ajándékozás öröme. Már napokkal korábban belevetjük magunkat a vásárlásba, készülődésbe, tervezgetjük, mikor és hogyan adjuk
át ajándékunkat a szívünknek kedves embernek, szerelmünknek, szimpátiánknak vagy barátainknak. Egyesek úgy gondolják, elég egy
szimbolikus aprósággal meglepni a másikat,
mások viszont ilyenkor is nagy gondot fordítanak az ajándékvásárlásra, mert szerintük
nagyon fontos, hogy olyan dologgal ajándékozzuk meg a számunkra kedves személyt,
aminek biztosan megörül.
A szabadkai Kizúr István iskola tanulóival,
a hatodikos Kiss Nikolettel és Kasza Árpási
Miksával, a hetedikes Szentpéteri Kingával
és Kövesdi Jamesszel, valamint a nyolcadik
osztályos Ajvázi Miriettával és Hajnal Henriettával a Valentin-napi ajándékokról beszélgettünk.
James az idén nem ünnepli meg a szerelmesek napját, így az ajándékra sincs gondja, bár
ha lenne párja, biztosan venne neki valamit.
– Egyszer vettem már Valentin-napi ajándékot, egy tábla csokit és a kedvenc könyvét,
de én még sosem kaptam, és örülnék neki, ha
egyszer valaki engem is meglepne vagy levelet írna. Én jó ötletnek tartom, ha veszünk valamit a másiknak, mert ezzel örömet szerzünk
neki, de ilyenkor is oda kell figyelni, hogy milyen ajándékot vásárolunk. Fontos, hogy olyan
dolgot adjunk, ami illik hozzá, de egy szép
verssel is kedveskedhetünk, ez beleillik az
ünnepbe. Persze akkor is szép lehet ez a nap,
ha csak megemlékeznek róla a párok, de nem
vesznek semmit egymásnak. Úgy gondolom,
hogy a szerelmesek napján csak a szimpátiánkat kell megajándékozni, a barátok ebbe már
nem tartoznak bele.
– Remélem, lesz kinek adnom Valentinnapi ajándékot, a napokban majd eldől – nevet Kinga. – Valószínűleg egy plüssmacit meg
egy színes lapra írt verset kap majd tőlem, és
remélem én is kapok tőle valamit. Szerintem
inkább a figyelmesség számít ilyenkor, a lényeg, hogy szívből jöjjön. Nagyon megörülnék egy szép versnek vagy egy csokor virágnak is. Persze nem az ajándék a legfontosabb,
az is elég, ha együtt töltjük a napot azzal, akit
szeretünk. Kaptam már Valentin-napra ajándékot, általában macikat meg csokit, és a barátaimmal is megajándékozzuk egymást egy
kis üdvözlőlappal. Titkos hódolótól mondjuk
nem szeretnék levelet kapni, inkább álljon
elém az illető, és mondja meg, hogy tetszem
neki, de a legtöbben nem elég bátrak ehhez,
mert félnek az elutasítástól.
Mirietta is készül a szerelmesek napjára, és
már el is döntötte, hogy mit vesz a párjának.

– Kikérdezgettem, hogy mit szeret, mi
érdekli, úgyhogy veszek neki csokit, mivel
édesszájú, és a focit is szereti, ezért kap egy
macit, amin az I love football felirat van és
a maci egy labdát fog. Gondolom, ő is vesz
nekem valamit. Nagyon megörülnék például
egy üdvözlőlapnak vagy egy szál rózsának,
mert az romantikus. Szerintem ezt a napot
kicsit másként kell eltölteni, mindenképpen
estét képzelek el hozzá, átadjuk egymásnak az
ajándékot, azután például kettesben sétálunk
egyet. Kaptam már én is ajándékot, csakhogy
az a fiú lepett meg, akitől nem is számítottam
ilyesmire, és kellemetlen volt, hogy én nem
adtam neki semmit. Általában a barátaimat is
meglepem valami aprósággal, mondjuk csokival, és én is kapok tőlük.
– Hát... Én remélem, hogy lesz kinek vennem, és lesz kitől kapnom, de egyelőre még
nem tudom, ki is lesz az illető, ugyanis az osztálytársaim próbálnak összehozni valakivel,
de egyelőre magam sem tudom. Majd kiderül
– mosolyog Miksa. – Mindenesetre ez most
izgalmas így, és lesz benne meglepetés is!
Csokit biztosan vennék, és ha közelebbről is
ismerem az illetőt, akkor olyan valamit adnék
neki, amit ő is szeret, talán elég lenne csak egy
csokor virág is, ez már önmagában szép. Pillanatnyilag még szimpátiám sincs, akit szívesen
meglepnék, viszont a barátaimnak lehet, hogy
veszek valamit. Én például nagyon megörülnék egy könyvnek, de sajnos eddig még nem
kaptam Valentin-napi ajándékot.
Nikolett már adott és kapott is Valentinnapi ajándékot, és az idén sem marad el az

ajándékozás, bár nem készül rá különösebben.
– Szerintem ez a nap nem olyan nagyon
különleges, bár szép dolog, ha veszünk a másiknak valamit. Az unokatestvéremet lepem
majd meg valamivel, és gondolom, ő is vesz
nekem valamit. Nekem sincs pillanatnyilag
szimpátiám, akinek szívesen vennék ajándékot, de ha lenne, bizonyára macit, csokit vennék, esetleg saját készítésű ajándékot adnék.
Én úgy gondolom, nem feltétlenül muszáj
valami személyes jellegű dolgot adni, sőt
ajándékozás nélkül is lehet szép ez a nap, de
talán azért szükség van rá. A versek, levelek
is hozzátartoznak ehhez a naphoz, bár ahogy
idősödünk, egyre inkább félünk megvallani az
érzéseinket.
Az idén Henrietta is megünnepli a Valentin-napot, és szeretné meglepni a párját valamivel. Valószínűleg egy plüssmacit meg egy
tábla csokit vesz neki, és talán egy szép verset
is mellékel hozzá.
– Sok mindent lehet venni a szimpátiánknak, és mivel a Valentin-nap szimbóluma a piros szív, jöhet bármilyen szíves apróság. Kaptam már verset is, ami nekem nagyon aranyos
dolog, de általában csokival leptek meg eddig.
A barátaimat nem szoktam megajándékozni,
néhányuknak egy SMS-ben küldök Valentinnapi üdvözletet. Azt hiszem, igazából nem is
az ajándék a lényeg, az is elég, ha csak együtt
vagyunk, azzal, akit szeretünk, ahhoz pedig,
hogy megajándékozzuk a másikat, nem kell,
hogy Valentin-nap legyen.
Sztojánovity Lívia

Kiáltozik a kuvik

C-betűs lepke

Az erdőben

Kuvik

Csuszka

A város, így a házak közé ékelt parkok téli
hőmérséklete néhány fokkal mindig magasabb, mint a környező területeké. Ez is hoz-

zájárul ahhoz, hogy a tavasz jelei jóval előbb
jelennek meg a városban, mint a környékbeli
erdőkben. Dobolnak a harkályok, trilláznak a
csuszkák, duzzadó rügyek ülnek az ágakon,
a fekete bodza március első napjaiban akár
már apró, zöld levélkékkel is büszkélkedhet.
Hangosan énekelnek a fekete rigók, csattognak az áttelelt erdei pintyek, mindenfelé szól
a széncinegék „nyitni-kék”-je, de énekelnek a
parkokban mindenütt fészkelő kék és barátcinegék is.
Majd mindig az ilyen élőhelyeken találkozom először egy-egy áttelelt citromlepkével.
Kicsit bizonytalanul, tanácstalanul libeg a
bokrok között. Nem tudja, hogy rekordernek
számít, hiszen kilenc-tíz hónapig él, így a leghosszabb életű a hazai lepkék között. Néhány
éve az alcsútdobozi parkban egyszerre hármat
láttam repülni. Ketten összetalálkoztak, hím
és nőstény szerelmesen, egymás körül csapongva emelkedett a levegőbe, azután újra a
bokrok közé ereszkedtek, és az egyik jobbra, a
másik balra repült.
Sch. E.

Hósármány

Sároshátú bogár

Parkok és arborétumok
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Óriási különbséget jelent, hogy fehérbe
borult, behavazott erdőben járunk-e, vagy
keményre száradt avar zörög a bakancsunk
alatt. Az előbbi esetben tág tere nyílik a nyomkövetésnek, a hóban hátrahagyott jelekből
sok mindent megtudhatunk arról, ami a fák
között történt. Jobbak a látási viszonyok is,
így a talajon mozgó állatokat jóval távolabbról
észrevehetjük, mint egyébként. Ha egy erősen
szétforgácsolt tuskó kerül utunkba, az a fekete
harkály munkáját jelzi.
A nagy termetű madár lárvák után kutat a
tuskóban, és rendszeresen visszajárva akár teljesen szét is forgácsolhatja. Európa legnagyobb
harkálya Magyarországon szerencsére nem ritka, terjeszkedik, harsány, „krü-krü-küri-krü” kiáltásáról a távolból is felismerhetjük. Ezt a hangot
röptében adja, ha azután egy fatörzsre vagy
vaskos ágára telepszik, jellegzetesen nyávog.
Azokban az években, amikor korán érkezik
a tavasz, már március elején, különösen az öregebb állományú tölgyesekben hallhatjuk egy
másik harkály, a közép fakopáncs ugyancsak
nagyon jellegzetes, nyújtott, szintén nyávogó,
kissé orrhangú „vjé-vjé-vjé-vjé” nászkiáltását.
Sikerül megfigyelni a madarat, piros sapkájáról és oldalain a jellegzetes szárcsíkokról
könnyen felismerhetjük.
Az apró erdei emlősök – cickányok, pockok
és egerek – nem alszanak téli álmot, nyomaikat a havon sokfelé megtaláljuk. Általában
fától fáig vezetnek, és a hó alatt a földbe
nyíló üreg szájánál végződnek. Ha a baglyok
szabályozhatnák az időjárást, valószínűleg az
éppen csak havas erdőre szavaznának, ahol a
rágcsálók és a rovarevő cickányok nem tudnak
elbújni a fehér paplan alatt, a havon szaladva
viszont már messziről láthatók.
A macskabagoly vagy az Északi-középhegység erdeiben manapság már gyakorinak
számító uráli bagoly köpeteiben bárki megtalálhatja a zsákmányolt erdei egerek, erdei
pockok és cickányok apró koponyáit és állkapcsait. Ha köpeteket találunk valahol, szétbontogatva nagyító és megfelelő útmutató
segítségével meghatározhatjuk a zsákmányállatok faji hovatartozását.
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tanyák és a hodályok környékén februárban már javában kiáltozik a kuvik, ha
kisüt a nap, legyek sütkéreznek az istálló
oldalán vagy az öreg akácfa törzsén, és a még
üres gólyafészek oldalában tollait kissé felfújva csiripel büszkén a „kanveréb”. A kiskertekben márciusban, de néha már február végén
felbukkan az első áttelelt C-betűs lepke. Furcsa nevét onnan kapta, hogy hátulsó szárnya
fonákján ezüstfehér, a C betűre emlékeztető
rajzolat van. Hernyói elsősorban a csalánon
fejlődnek.
Szintén nagyon hamar, március első napjaiban jelenik meg a kertekben a kis sároshátú
bogár. Ha sok van belőle, akár károssá is válhat, mert növényekkel él, és a termesztett fajtákat sem kíméli. A lótetűt azért nem szeretik
a kertészek, mert a felszín közelében vezető
járatainak készítése közben megrágcsálja az
útjába kerülő növényeket, és kitúrja a frissen
ültetett palántákat. A lótetű egyébként nem
növényevő, hanem rovarokkal, férgekkel és
apró csigákkal táplálkozik. Elsősorban éjszaka
tevékeny.
A magas északról, talán Norvégiából, esetleg Izlandról vagy Oroszország legészakibb tájairól látogat hozzánk minden ősszel a hósármány. Első példányai többnyire októberben
érkeznek, míg nagyobb csapataival csak a tél
folyamán találkozhatunk. A nyílt területeket,
rövid füvű legelőket és szikeseket kedveli, de
felbukkanhat a mezőgazdasági földeken, tarlókon is.
A hósármány elsősorban az Alföldet, ott is a
Tiszántúlt látogatja, a Dunántúlon csak elvétve
fordulnak elő néhány példányos kis csapatai.
A leggyakoribb a Hortobágyon, ahol bizonyos
években akár több ezer hósármány tartózkodik. Általában kisebb csapatokat látni, de nem
ritkák a több száz példányt számláló együttesek
sem. Hajdan, a múlt század ötvenes, hatvanas
éveiben rendszeresen láttam hósármányokat
Apaj-pusztán is, de amióta a legelőről eltűntek
a nagy szikfoltok, velük együtt elmaradtak a
hósármányok is. Ezek az északi madarak egyébként hamar, már februárban visszaindulnak
fészkelőhazájuk felé. Március első napjaiban
már csak kivételesen találkozhatunk néhány
megkésett példánnyal.

Szerelem az állatoknál

Szerelembe tudnak esni?

Ade nem egyformán. Vannak olyan fajok,
z állatok is választanak párt maguknak,
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amelyek egy fajtársukkal élik le egész életüket, ők a monogámok. Ilyen a madarak 90
százaléka is, mint a galamb vagy a hattyú.
Más fajok nem épp a hűségükről híresek, ők
egy párzási időszakon belül több egyeddel
is párzanak, mint a macska.

A tudósok már felismerték, hogy sok
állatfaj képes szerelembe esni. Számos faj
feltűnő jelekkel, hangokkal, szagokkal hívja
fel magára a lehetséges nemi partner figyelmét. A szerelmi hirdetések között találhatók
fényreklámok (szentjánosbogár), zeneszámok (tücskök, békák), de akadnak szagos
hirdetések is (bakkecske), vagy a misztikus
feromonokkal csábító lepkék.
A biológusok, kémikusok a szerelemet
egyszerűbben határozzák meg, és az agyban lejátszódó kémiai folyamatokhoz, a kielégüléshez, a fajfenntartáshoz kapcsolják.
Ha ezt a megközelítést fogadjuk el, akkor

bátran kijelenthetjük, hogy létezik állatszerelem is.

Párválasztás
A párválasztás számos kritérium alapján
történhet. Ez állatfajonként rendkívül változó. Döntő lehet a testméret, erő, fegyverek,
díszes ruhák, illatok, küllem, rituális táncok,
stratégiák, énekelt dalok, fészeképítés, sőt,
gyakran a szülőkhöz való hasonlóság is. A
párválasztás végső soron azt szolgálja, hogy
a legalkalmasabb hím és nőstény találjon
egymásra. A két kiváló tulajdonsággal rendelkező szülő utódja is örökli majd a sikeres
génkombinációt, és jó esélyekkel vehet részt
a fajfenntartás és az evolúció harcmezején.

Hány hüllőfaj ismert?
viszont a legkisebb hüllőcsalád tagja – a krokodiloknak csak 25 faja létezik. A kétéltűek
között 3000 faj található, legtöbben a békák
és a varangyok vannak. Általában a kétéltűek kisebbek, mint a hüllők.

Lenyűgöző adatok
a hüllőkről

T

öbb mint 6500. A legtöbben a gyíkok
vannak – körülbelül 3700 féle, a kígyóknak 2800 faját ismerjük. A legnagyobb hüllő

A gekkó akár a plafonon is tud közlekedni, mert lábujjain több ezer mikroszkopikus
tapadókorong van. Egy dél-afrikai békafajta ebihalutódja háromszor nagyobb, mint

a kifejlett példány. Minden más élőlénnyel
ellentétben, minél idősebb, annál kisebb
lesz.
A dél-afrikai esőbéka a földfelszín alatt él,
csak akkor jön fel, ha esik az eső. Úszni nem
is tud.
Általában a hüllő szeme elárulja, hogy
az adott fajta nappal vagy éjszaka mozgékonyabb. Ha a pupillanyílás függőleges (a
szem közepén lévő fekete pont) és a napfényben szinte teljesen bezárul, akkor az
állat éjszakai életet él. A kerek fekete pupilla
azt jelenti, hogy nappal aktív a hüllő.

Balin

Aspius aspius (Linnaeus, 1758)
Ismertetőjegyek. Teste megnyúlt, mérsékelten magas, oldalról
lapított. Félig fölső állású szája nagy, szájszöglete a szem alatt van.
Alsó állkapcsának csúcsa kissé felfelé hajló, enyhén kampós. Hátúszójában 8, farkalatti úszójában 12–14 elágazó sugár számolható.
Utóbbi úszó szegélye erősen homorú, mivel elülső részén az úszósugarak jóval hosszabbak, mint az utánuk következők. Pikkelyei aprók,
számuk az oldalvonalon 65–75. Az alsó úszók gyakran már a fiataloknál is rózsaszínesek, az idősebbeknél pedig kifejezetten vörhenyesek. Nagy növésű hal, jól fejlett példányainak hossza 50–60 cm, de
kivételesen egy métert is elérhet.
Hasonló fajok. Nagy szája miatt hasonlít hozzá a domolykó,
de annak pikkelyei nagyobbak – számuk az oldalvonalon 44–46
–, anális úszója rövidebb és domború szegélyű. A balin ivadéka a
küszhöz is hasonló, de utóbbinak a szája kicsi, nem ér a szeme alá,
anális úszóját ellenben több, 17–20 osztott sugár támasztja. A kurta
baingot egészen fölső állású szája és a csak az első néhány pikkelyen
látható oldalvonala különbözteti meg a kis balinoktól. Az állasküsz
alsó úszói sárgásszürkék, anális úszójának széle csak enyhén homorú, szája kisebb.

ma használatos peremfutó orsót az angol Alfred Holden Illingworth találta fel
és szabadalmaztatta 1917-ben. A horgásznak az ötletet a gyapjúfonó műhelyekben
használt orsók szolgáltatták. Az újítások és
finomítások ellenére működésének alapelve azóta sem változott. Akárcsak a kezdetekben, ma is magába foglalja az áttételt
szolgáló fogaskerékrendszert, a működést
szolgáló csapágya(ka)t és a fékrendszert.
A peremfutó orsó az állódob elvén működik. Bevetéskor a zsinór szabadon lepereg
a dobról, visszacsévéléskor pedig az állódob
körül forgó szerkezetre rögzített felkapókar
által vezetve egyenletesen visszatekeredik a
dobra.
A peremfutó orsók fejlődése az utóbbi
időben nagyon felgyorsult, mivel rengeteget
javítottak a működésükön. Ennek köszönhetően ezek az orsók a legelterjedtebbek.
Az orsók teste kezdetben fémből készült,
később – hogy könnyebb legyen – karbonból, majd – hogy olcsó legyen – műanyagból. A kohászat fejlődése mára lehetővé
tette, hogy az orsótest fémből készüljön és
könnyű is legyen.
A hajtóművet a hajtókarral üzemeltetjük,
az áttételt fogaskerékrendszer szolgálja. A
kisméretű fogaskerekek előállítása hosszú
éveken keresztül kimondottan fémforgácsolással (esztergályozás, marás, csiszolás)
történt, ezért drága volt. A nagy nyomás
alatt történő fémöntés kifejlesztése azonban ezt is olcsóbbá tette.

A fékrendszer kezdetben az orsófej
alatt, tehát az orsó elején helyezkedett el,
később megjelentek a hátsófékes orsók
is. Hamarosan azonban kiderült, hogy az
orsófejben nagyobb méretű féklemezek
(lamellák) helyezhetőek el, ezért az elsőfékes rendszerrel precízebb fékbeállítás érhető el. A továbbfejlesztés eredményeként
jelentek meg a kettős fékrendszerű orsók.
Ezekbe a szokványos féken kívül küzdőféket vagy nyeletőféket építettek be. Attól
függően, hogy milyen horgásztechnika
céljaira fejlesztették ki.
Áttétel alatt azt az arányt értjük, hogy a
hajtókar egy fordulata nyomán mennyit fordul a felkapókart hordozó orsófej. Gyakorlat,
hogy a nagyobb terhelésű orsók esetében
ez az arány kisebb, míg a kisterhelésűek
esetében igen magas.
A felkapókarnak azt a félköríves huzalszerű szerkentyűt nevezzük, amely az orsó
tetején van, és rajta foglal helyet a zsinórvezető görgő. A görgő rendkívül kemény
anyagból készül, szerepe a zsinór kímélése.
A peremfutó orsó működési elvének egyik
hibája, hogy a felkapókar minden fordulata hosszirányban egyet csavar a zsinóron.
A görgő ezt a fogyatékosságot hivatott
csökkenteni. Ha rosszul működik, zsinórunk sodródik. Ha megsérül a görgő, akkor
koptatja a zsinórt, és csökkenti szakítószilárdságát.
Az orsó finom működését csapágyak segítik elő. Általában golyóscsapágyakat alkal-

maznak, és csak a spéci darabokba kerülnek
tűcsapágyak, nem is mindenhova. A tapasztalatok szerint már négy csapágy is elég, a
többi csak vásárlócsábító.
Nem árt tudni, hogy az orsók rendszeres
karbantartást igényelnek. Ehhez nemcsak
az idény végi tisztítás tartozik, használat
közben sem árt gondot fordítani erre. Az
egyszerűbb orsók törzse ugyanis nem zár a
legjobban, könnyen por hatol bele. Veszélyes az is, ha vízbe ejtjük, mert vizeinkben lebegő talajszemcsék vannak, melyek abrazív
(koptató) hatása rendkívül magas. A fogaskerekekbe, a csapágyakba, a perselyekbe
behatoló talaj- és porszemcsék egykettőre
tönkreteszik a szerkezetet.
B. M.
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A peremfutó orsó
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Környezet. Elsősorban a nagyobb folyóvizek lakója, ahol a márnazónától egészen a torkolatig megtalálható. Kiváló alkalmazkodóképességét mutatja azonban, hogy megél a nagyobb tavakban, a
holtágakban, sőt még a félsós tengeröblökben is. A kis folyóknak
inkább csak az alsó, sügérzónájában él.
Táplálék. Magányosan vagy néhány fős csapatokban keresi táplálékát, amely az első időkben planktonszervezetekből és apró gerinctelen állatokból áll, majd áttér a halfogyasztásra. Nyíltvízi ragadozó
lévén legfontosabb zsákmánya az ugyanott csapatosan élő küsz.
Szaporodás. Március közepétől május elejéig ívik. Ikráit a kemény, rendszerint sóderes aljzatra rakja, de megfelel számára a parti
fák sűrű gyökérzete is. Az ikraszemek kb. 1,5 mm átmérőjűek, számuk 30 és 400 ezer között változik. Ivarérettségét 3–4 éves korban
éri el.
Elterjedés. Hazánk területén őshonos európai faj, elterjedési területe a Rajnától az Urál hegységig tart. Hazai előfordulása:
Jelentőség. Horgászata jelentős, mert kiváló sporthal, és a nagyobb példányok is gyakoriak. Húsa szálkás, de nagyon ízletes.
Harka Ákos–Sallai Zoltán:
Magyarország halfaunája című könyve nyomán

• Ezen a napon történt • Ezen a napon történt • Ezen a napon történt •
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Február 11.
Ma Bertold, Marietta, Adolf, Paszkál,
Dezső, Mária, Elek, Teodóra
napja van.
Adolf
Germán eredetű név. Jelentése: nemes, farkas.
Teodóra
Görög, német eredetű név, a Teodor
férfinév női párja. Jelentése: Isten
ajándéka.
1978 (32 éve történt)

Visszakerült Magyarországra a Szent
Korona, Európa egyik legrégebben
használt és a mai napig épségben
megmaradt koronája. A magyar államiság egyik jelképe, mely végigkísérte
a magyar történelmet legalább a 12.
századtól napjainkig. A hozzá kapcsolódó hagyományokkal és jogokkal
foglalkozó Szent Korona-tan szerint a
magyar alkotmányosság alapja volt az
Anjou-kor végétől egészen a II. világháború végéig. A tan szerint az ország
alaptörvényének és jogrendszerének
végső forrása a Szent Korona.
1847 (163 éve történt)
Megszületett Thomas Alva Edison
amerikai feltaláló, aki több mint 1000
szabadalmat nyújtott be, a villanykörtétől a gramofonig.
1898 (112 éve történt)
Budapesten megszületett Szilárd Leó
atomfizikus, az atomreaktor és a nukleáris láncreakció elméletének megalkotója.
Február 12.
Ma Lívia, Lídia, Lilla, Reginald
napja van.
Lívia
A Líviusz férfinév női párja. Jelentése
tisztázatlan, talán: ólomszürke, kékes,
vagy: irigy, rosszakaratú.
Reginald
Német eredetű név, a Rajnald név
egyik alakváltozatából származik. Jelentése: aki a tanácsban tevékenykedik.
1804 (206 éve történt)
Meghalt Immanuel Kant német filozófus, legismertebb munkája 1781ben jelent meg A tiszta ész kritikája
címmel, mely a filozófia klasszikus
alkotása.

1809 (201 éve történt)

Megszületett Charles Robert Darwin
angol természettudós, aki megalkotta
a természetes kiválasztódás elméletét.
1887 (123 éve történt)
Szabadkán megszületett Csáth Géza
(eredeti nevén: Brenner József) író,
zenekritikus, orvos (Trepov a boncolóasztalon).
Február 13.
Ma Ella, Linda, Gergely, Katalin, Leila,
Maura, Benignusz, Levente napja van.
Maura
Latin eredetű név, a Mór férfinév női
párja. Jelentése: mór, szerecsen. Más
magyarázat szerint az ír és az angol
nyelvben a Mária becézője.
Benignusz
Latin eredetű név. Jelentése: jóságos,
kegyes, jóakaró.
1894 (116 éve történt)

Auguste és Louis Lumiére szabadalmaztatta a kinematográfot, amely forradalmasította a mozgófényképezés
megteremtésére irányuló kísérleteket.
1883 (127 éve történt)
Meghalt Richard Wagner német
klasszicista zeneszerző. (A bolygó hollandi, Lohengrin, Tannhauser, Niebelung gyűrűje).
Február 14.
Ma Bálint, Valentin, Konrád, Metód,
Jozefa napja van.
Konrád
Germán eredetű név. Jelentése: merész és tanács(adó).
Jozefa
Héber eredetű név, a József férfinév
latin Josephus formájának a női megfelelője. Jelentése: Jahve gyarapítson.
270. február 14. (1740 éve történt)
Valentin-nap: Valentin püspök halálának évfordulója. A szerelmesek, a
jó barátok és mindazok ünnepe, akik
szeretik egymást.

1458. február 14. (552 éve történt)

A Duna jegén megválaszott Mátyás
király meglepő határozottsággal megkezdte kormányzását. Az országos
méltóságokba saját családja embereit
emelte, legfontosabb tanácsadója az
atyai barát, Vitéz János váradi püspök
lett.
Február 15.
Ma Kolos, Georgina, Alfréd, Györgyi,
Fausztina napja van.
Kolos
Régi magyar személynév. A német
Klaus névnek a magyar formája, ez
pedig a Nikolaus (magyarul: Miklós)
név rövidülése. A Kolozsvár helynév
első eleme is valószínűleg a Kolos
személynévből származik. Jelentése: az iskolához tartozó, tanító,
tanuló.
Fausztina
Latin eredetű név, a Fausztusz férfinév
továbbképzett női párja. Jelentése:
szerencsés.
1893 (117 éve történt)
Puskás Tivadar találmányának köszönhetően Budapesten beindult a
vezetékes rádió őse, a telefonhírmondó-szolgálat.
1564 (446 éve történt)

Megszületett Galileo Galilei olasz csillagász, a távcső első értő felhasználója.
1833 (177 éve történt)
Kassán megtartották Katona József
Bánk bán című drámájának ősbemutatóját.

Február 16.
Ma Julianna, Lilla, Fülöp, Illés, Dániel,
Sámuel, Filippa napja van.
Illés
Héber-latin-görög eredetű név, az
Éliás önállósult változata. Jelentése:
Jahve az én Istenem, az Úr az én erősségem.
Filippa
Görög, latin eredetű név, a Fülöp férfinév latin alakjának női párja. Jelentése: lókedvelő.
1600 (410 éve történt)

Haladó nézetei miatt Rómában, a
Campo dei Fiorin felállított máglyán
elégették a korszak legnagyobb filozófusát, Giordano Brunot (eredeti nevén:
Filippo Bruno).
1659 (351 éve történt)
A legrégebbi ismert csekk erre a napra
van dátumozva. Négyszáz angol fontról állították ki, ma is megtekinthető a
Westminster Apátságban.
Február 17.
Ma Donát, Alex, Emőd, Elek, Egyed,
Brúnó, Lukács napja van.
Emőd
Régi magyar személynév. A régi emik
(szopik) ige származékának, az emő
(szopó) szónak a -d kicsinyítő képzős
alakja. Jelentése: kis csecsemő.
Brúnó
Ófelnémet eredetű név. Jelentése:
barna, barnamedve.
1673 (337 éve történt)

Párizsban a Képzelt beteg egyik előadása közben holtan esett össze a
színpadon Molière (eredeti nevén:
Jean-Baptiste Poquelin) vígjátékíró és
színész, a klasszikus francia színjátszás
megteremtője (Tartuffe, A fösvény).
1908 (102 éve történt)
Hetvenkilenc évesen meghalt Geronimo, az Apacsok vezére.

Virtuális séta Pécsett
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Szent Száva-napi ünnepségen osztották ki az iskolanapi
képzőművészeti és irodalmi pályázat díjait. Osztályunk sikeresen szerepelt. Jómagam képzőművészetből és irodalomból is
1. díjban részesültem, míg Bencun Mia és Besnyi Botond az irodalmi pályázat harmadik díján osztozott. Nagyon örültünk.
Vukov Johanna, 4. c osztály, J. J. Zmaj iskola, Szabadka

A díjazottak és a szereplők

hetően még alacsony sávszélesség mellett is szaggatásmentes
lejátszást garantál.
A honlap további erénye,
hogy a különböző felhasználók
igényei, érdeklődési köre szerint
testre szabható. Ha a látogatók
bejelentkeznek Live ID fiókjukkal (azaz pl. MSN- vagy Hotmail
azonosítójukkal), és bejelölik a
programkínálat bizonyos eseményeit, legközelebbi bejelentkezésükkor ezek kiemelt helyen
lesznek láthatók a honlapon.
Két egyéb újdonsággal is
szolgál a honlap. A Pécs 2010

Folvasmányát, a Kincskereső kisködmönt. Két nap kötött maeldolgoztuk a negyedik osztály sorrendben harmadik házi

gyarórája is ráment. A tancsi kiválasztott öt csapatkapitányt, ők
meg csapattársakat választottak. A kapitány húzta ki a kérdéseket. Az első nap könnyűek voltak a kérdések, a második nap már
nehezebbek. Közösen fogalmaztuk meg a választ, majd az osztály
előtt beszámoltunk. A többiek kiegészíthették a válaszokat. Egy
kérdésre aztán mindenkinek önállóan kellett írásban válaszolnia.
Lapot is kaptunk, melyre a regényben előforduló kisködmönt
vagy a legjobban tetszett részt kellett lerajzolni. Másnap minden
munka a pannón várt bennünket. Remélem, hogy találkozom
még ilyen jó könyvvel.
Besnyi Botond, 4. c osztály, J. J. Zmaj iskola, Szabadka
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modelljét, amelyet aztán az
internetező felhasználók szabadon bejárhatnak. Így például
az Európa kulturális fővárosa
iránt érdeklődő külföldiek még
azelőtt megkezdhetik a megismerkedést Péccsel, mielőtt Magyarországra érkeznének.
Valószínűleg mind belföldön, mind külföldön sok olyan
érdeklődő lesz, aki szeretne
ugyan, mégsem tud ellátogatni
valamely számára érdekes programra. Nekik lesz igazán hasznos az élő, online közvetítés,
amellyel az interneten keresztül
bármilyen távolságból figyelemmel követhetik az eseményeket.
A Microsoft webes multimédiás
platformján, a Silverlight-on
alapuló megoldás hatékony
tömörítési eljárásának köszön-

Gyorssegéd segítségével a felhasználók bárhol is járnak a
világhálón, az általuk kijelölt
szövegre egy kattintással rákereshetnek a Pécs 2010 honlap
programkeresőjében – így például egy zenei oldal olvasgatása
közben egy pillanat alatt kiderülhet, hogy a kinézett előadó
ad-e koncertet az idén Pécsett
vagy sem. A Webszeletek révén
pedig a böngésző Kedvenceket
tartalmazó sávjában települő
minialkalmazásban követhetők
nyomon az Európa kulturális fővárossal kapcsolatos legfrissebb
hírek és programajánlók, anélkül, hogy el kellene navigálni az
éppen megtekintett oldalról. A
honlap fent említett különleges
tulajdonságai Microsoft Internet Explorer 8-as böngészővel
élvezhetők.

Beszámolót tart T. Johanna, V. Johanna és Dániel
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ár említettük a Jó Pajtásban, hogy 2010-ben (a
németországi Essennel
és a törökországi Isztambullal
együtt) Pécs az Európa kulturális
fővárosa megtisztelő címet viseli, és ezzel összhangban az év
folyamán számtalan kulturális
rendezvény színhelye lesz. Ennek kapcsán mutatták be a Pécs
2010 – Európa kulturális fővárosa projekt megújult honlapját. A
honlap nemcsak a programsorozattal kapcsolatos összes fontos
információt és érdekes részletet
tartalmazza, hanem számos
olyan újszerű tulajdonsággal is
rendelkezik majd, amelyek csak
az elkövetkező években válnak
mindennapossá az internet világában (ilyen például a Microsoft
Silverflash panorámakép-néző,
mely a weblapon keresztül ingyenesen letölthető, és azonnal
használatba is vehető).
A megújuló honlap (http://
www.pecs2010.hu/) talán leglátványosabb újdonsága egy olyan
speciális galéria lesz, amelynek
segítségével a látogatók virtuális körsétát tehetnek a városban,
a tereken, illetve a legnépszerűbb nevezetességekben, amilyen például a székesegyház is.
A Microsoft Photosynth technológiájára épülő látványosság
egyszerű kétdimenziós fényképekből építi fel az adott terület
vagy épület háromdimenziós

Ajeles, ám kevéssé ismert alakja Keszt-

magyar és egyetemes történelem e

helyen született 1811. december 11-én és
Buenos Airesben halt meg 1868. január
21-én. Mérnök, honvéd alezredes, amerikai
altábornagy. A selmecbányai főiskolán tanult, a pesti egyetemen tett mérnöki szigorlatot, majd néhány évig egy vértesezredben
szolgált. Mérnökként részt vett az Al-Duna
szabályozási munkálataiban, majd a Maros
folyót, később a Bega-csatornát felügyelő
főmérnökként dolgozott Csongrád, illetve
Temes megyékben. 1848-ban századosként
a honvéd mérnökkar tagja lett, Vetter Antal
tábornok törzsében szolgált, majd az I. (felső
tiszai) hadtesthez vezényelték. 1849 áprilisától a Hadügyminisztériumhoz osztották be,
májustól, immár alezredesként, a Kormányozóelnöki Hivatal Katonai Irodáját vezette. A törökországi száműzetésben Kossuth
Lajos közelebbi környezetéhez tartozott.
A nevezetes amerikai körút után nem tért
vissza Európába, hanem mérnökként kereste kenyerét New Yorkban.
A városi középítkezéseknél és fölméréseknél is kapott megbízásokat, bár az
csupán legenda, hogy ő tervezte volna a
Central Parkot. 1861-ben kitört az amerikai
polgárháború, és a „Nyugati Hadszíntéren”,
a Mississippi völgyében állomásozó északi haderő parancsnoka, John C. Frémont
tábornok, a vadnyugat egyik legendás
felfedezője, vezérkarának élére Asbóthot
nevezte ki. Hamarosan a magyar emigránsok válogatott csoportja gyűlt köréje (Fiala
János, Albert Anzelm, Zágonyi Károly stb.),

Nemzeti évfordulóink 2010

Asbóth
Sándor

akik később mind kitüntették magukat a
küzdelemben. Asbóth és hadosztálya végigharcolta Missouri megtisztítását és a
bevonulást Arkansasba, a Pea Ridge-i csatát,
majd – már dandártábornokként, Ulysses
Grant parancsnoksága alatt – a benyomulást Tenessee-be, azután Fort Henry és Fort

Kirándulás Belgrádba
Ekiállítást anyukámmal és a két testvéremmel, Viktorral és Leventével.
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gy vasárnapi napon elutaztunk Belgrádba meglátogatni a dinoszaurusz-

Autóbusszal utaztunk, amely tele volt gyerekekkel, tanárokkal és szülőkkel,
mivel a Vajdasági Magyar Ifjúság szervezésében utaztunk. Az út közel négy
órát tartott, szerencsére sokat fényképeztem útközben, így nem tűnt unalmasnak az utazás.
A kiállítást hatalmas plakátok hirdették, az egyiken a kedvenc őshüllőm
vicsorgott: a T-Rex. Odabent borzongva szemléltük a különböző dinók megkövesedett koponyáit, csontjait. Érdekes volt látni a tojásaik keresztmetszetét. Csodálatos volt, mert láthattuk, miként fejlődtek ki a dinóbébik. A tojás
mellet egy Megaloszaurusz fészkét láttuk. A növényevő hüllők csontvázai
is remek látványt nyújtottak, például a Shonoszaurusz, Boroposzaurusz és
sorolhatnám tovább. Furcsa, de ezeknek a hüllőknek óriási volt a nyakuk,
valamint a farkuk, a lábaik pedig oszlopszerűek. Egy apró, alig tíz centiméteres dinó különösen felhívta a figyelmemet, főleg amikor megtudtam, hogy
ragadozó fajta volt.
Tetszett az is, hogy kipróbálhattuk, miként láttak a dinók. Ugyanis nem
úgy láttak, mint mi, emberek, hanem az egyik szemükkel jobbra, a másikra
pedig balra, és nem alakult ki egységes kép. A kiállítás végén megengedték,
hogy kezünkbe vegyünk egy megkövesedett csigát.
Ezt a kirándulást nagyon élveztem, mert eddig nem volt alkalmam közelről megismerni ezeket a rég kihalt fajokat. Kár, hogy már nem léteznek.
Fehér Krisztián, 5. c.
Jovan Jovanović Zmaj iskola, Szabadka

Donelson elfoglalását, a Shiloh melletti ütközetet. 1863-ban önálló megbízást kapott:
a nyugat-floridai katonai körzet parancsnokává nevezték ki, azzal a feladattal, hogy a
déliek hátában komoly erőket vonjon el a
főhadiszintérről. Asbóth Fort Pickensben
koncentrálta erőit, és a Marianna melletti
csatában halálmegvető bátorsággal vezette
rohamra katonáit. A golyózáporban az egyik
lövedék az arcába csapódott, és az ólomdarab ott maradt befúródva az arccsontjában.
Emellett bal karja két helyen is eltört. Az altábornagynak így vissza kellett vonulnia az
aktív harctéri szolgálattól, ami időben egybeesett a polgárháború befejezésével. Grant
elnök ezután az Unió argentínai és uruguayi
követi posztjára nevezte ki Asbóth Sándort.
A tábornok a kiegyezés hírére úgy számított, jobbulás esetén viszontláthatja hazáját, de a remény mindinkább elhalványult;
a betegágyból intézte követi teendőit is.
„Több mint négy hava – írta egy 1867. júliusi
levelében –, hogy súlyos szenvedésekben,
régi sebeim következményeiben, a betegágyhoz láncolva, naponta érzem életerőm
sorvadását, és híven régi elveimhez: remélni
a legjobbat, készülni a legrosszabbra, megadással várom a felülről jövő, legbölcsebb
gondviselést...” 1868 januárjában váltotta
meg szenvedéseitől a halál. Először a Buenos Aires-i angol temetőben hantolták
el, majd 1990-ben maradványait elhozták
Argentínából, és az Arlingtoni Nemzeti Temetőben (Washington), díszes sírkő alatt
helyezték végső nyugalomra.
Csorba László, MTA TTI

A nándorfehérvári
várban jártunk
Ecsak dinókiállításon jártunk, hanem a várban is.
gy vasárnapi belgrádi kirándulás alkalmával nem-

Nekem ez nagy élmény volt. Igaz, az út hosszú és fárasztó volt. A sok ülés után nagyon jó volt a várban
sétálni és futkározni. A bátyámmal sorban megnéztük az öreg ágyúkat, a tankokat és a hajót is. Még egy
irdatlan nagy bombát is láttunk. Mégis legjobban a
romok tetszettek. Megmásztuk a bástyák maradványait, felderítettük a régi várat. Megtaláltuk a régi
várbörtönt is! Sajnos be volt zárva – csak kívülről
nézhettünk be. Sokat sétáltunk, megmásztuk a falakat, ahonnan az emberek apró bogaraknak tűntek.
Másoknak is ajánlanám, hogy látogassák meg Nándorfehérvár maradványait. Sok a látnivaló és sokat
lehet tanulni a múltunkról is. Itt hatalmas csatában
űzték el erről a vidékről a törököket a régi vitézek, és
a magyarok hősiessége miatt harangoznak délben a
templomokban. Ezt is ezen a kiránduláson tudtam
meg. Legközelebb is szeretnék utazni a Vajdasági
Magyar Ifjúsággal, mert sok újat látunk és sokat tanulunk, de jól szórakozunk is.
Fehér Viktor, 2. c.
Jovan Jovanović Zmaj iskola, Szabadka

A szerelem pompás érzés,
Ha elönti az ember szívét.
Minden leány egyik álma,
Az élet legszebb muzsikája.

A szerelem...
A szerelem szép,

többet ér, mint bármennyi pénz.
A szerelem maga a boldogság,
sokkal jobb, mint gondolnád!
A szerelemnél nincs szebb érzés,
ez nem kérdés!
Olyankor rózsaszín a világ,
s nem látsz sehol hibát.
Te csak szállsz a föld felett,
s behálóz a képzelet...
Csak áll, s fogja a kezed,
édes hangján füledbe súgja, mennyire szeret!
Ha Ő megölel, körülötted megszűnik minden.
Egyetlen csókjánál szebb ajándék nincsen!
Szerelem nélkül sivár az élet...
Épp ezért, Ádám, szeretlek téged!!!
Kovács Írisz, 7. osztály,
Cseh Károly iskola, Ada

Rózsa
Szép virág a rózsa,
pompás a bimbója,
tövises a szára,
mindenki megcsodálja.
Szeretem a rózsát,
a szerelem virágát.
A piros, a sárga
most is illatát kínálja.
Drobina Norbert, 7. osztály,
Csáki Lajos iskola, Topolya

Édes rózsám
Édes rózsám orcája,
Mint a hajnal pirkadása.
Természete kedves, derűs,
Szeretni őt legegyszerűbb.
Szeretem is nagyon, nagyon,
Ő az én őrangyalom.
Rá gondolok éjjel-nappal,
Jobban szeretem őt minden nappal.
Berkes Izidóra, 7. osztály,
Csáki Lajos iskola, Topolya

Farkas Klaudia, 7. osztály,
Jovan Mikić iskola, Szabadka

Virágének
Mint a bokrétámban gyönyörű virágszál,
Hej, szép rózsám, te is úgy illatoztál.
De lám, itt hagytál e kietlen tájon,
Messze jársz, galambom, hetedhét határon.
Antóci Dorottya, 7. osztály,
Jovan Jovanović Zmaj iskola, Martonos

Virágzó viola kellemes illata
Sugárzik belőled, mikor hozzád érek.
Fegyverem leteszem miattad, édesem,
S helyette e verset füledbe éneklem.
Márki Annamária, 7. osztály,
Jovan Jovanović Zmaj iskola, Martonos

A három CD története
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy öreg CD,
és annak három fia.
Egyszer csak nagyon lemerültek. Elmentek a
tápegységbe, ahol az amúgy is kevés pénzüket
elköltötték. Miután ezt észrevették, az öreg CD
elküldte a fiait, hogy szerencsét próbáljanak.
Ment, mendegélt a három CD, míg meg nem
láttak egy CD-író programot, ami letörölte, majd
újraírta az újraírható CD-ket, de úgy, hogy neki
ingyen dolgozzanak. A három CD ezt megunta,
elbújtak egy bokorba és szépen kiélezték egymás széleit. Kiugrottak a bokorból, és szétvagdalták a programot. Ment tovább a három CD,
beértek egy faluba, ahol azt hallják, hogy az USBkirály, annak adja a három leányát, aki kiszabadítja őket a rettentő, hatalmas egér fogságából.
Így hát elindult a három CD az egérhez. Végül
egy képernyőn találták magukat. Lenéztek, és
meglátták az egeret. Ő irányította azt a számítógépet, amelybe belekerültek. Oldalra néztek, és
látták, hogy egy nyíl közeledik feléjük. Hosszú
futkározások eredményeként végre kijutottak a
valóságba, és lekapcsolták az egeret a gépről. Az
egér elfutott, így a három CD kiszabadította a három USB-királylányt. Mikor odaértek a palotába,
éppen vírusostrom volt:
– Tessék – mondta az USB-király –, ezek vírusölő
kardok. Győzzétek le vele a vírusokat.
Alighogy ezt kimondta, a CD-k az összes vírust
lekaszabolták.
– Különleges hardwarek vagytok – szólt az USBkirály, ezért külön jutalmat érdemeltek. Így hát az
USB-király felosztotta a birodalmát négy partícióra,
és hármat odaadott a CD-knek a lányaival együtt.
Apjuk, az öreg CD a négy birodalom között adatbuszon látogatta fiait.
Ma is így van ez, ha meg nem haltak valamilyen
vírusbetegségben.
Bozsóki Andor, 5. osztály,
Cseh Károly iskola, Ada

Terminátor
Terminátor vagyok.
Kibernetikus organizmus vagyok,
őrzőangyal vagyok,
de gyilkológép is vagyok,
csak rossz nem vagyok.
T–101-es modell vagyok,
John Connorért élek-halok.
Nem szeretem, mert érzelmeim nincsenek
de valami mégis összeköt bennünket.
Adatbázisomban a parancs ennyi:
– Védd meg John Connort, vagy neked annyi!
Védenem kell őt az ítélet napjáig,
mert akkortól ő már önmagát védi.
Sok mindent mondhatnék a jövőről:
csupasz csontok, koponyák mindenfelől.
Az emberek számára ez rémes,
de a gépeknek ez az édes.
Mint tudjátok, mindig a jó győz,
és John Connor lesz majd a hős.
Ezzel a versemnek végére értem.
Emberek legyetek, és ne gépek!
Ti vagytok legfölül, mert érzelmeitek vannak,
mi meg csak azt tesszük,
amit az adatbázisunkba raknak.
Örüljek hát, hogy emberek vagytok,
mert ti érző lények vagytok.
Vituska Olivér, 5. osztály,
Hunyadi János iskola, Csantavér
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Szerelem

Erdély Vivien szabadkai tanuló rajza
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A Szerelem
Amikor érzed, hogy hevesebben dobog a szíved, amikor érzed, hogy érte remeg a két kezed,
amikor rájössz, hogy mit sem ér a józan ész, amikor
világossá válik, hogy ez jó neked, akkor vedd tudomásul, hogy igenis szereted. Hisz az összes pillangó,
amelyik a gyomrodban körbe-körbe repdes, arról
árulkodik, hogy mindent megtennél érte. Ha látod,
csak azért imádkozol, hogy le ne égj előtte, hogy
meg ne botolj, vagy hogy észre ne vegye a pirosodó arcodat. Úgy érzed, hogy ő más, mint a többi fiú,
mert egy aprócska hiba sincs benne, és ő számodra
a tökéletes. Másra sem tudsz gondolni, csak ő jár a
fejedben, szíveket rajzolsz s belevésed a neveteket,
amelyet egy kis pluszjel köt össze.
Ha pedig nem bírod már, s kibuggyannak a szavak, mert nem bírod türtőztetni magad, s elhiszed,
hogy ő is eleped érted, akkor boldog lehetsz, hisz
szívedben ott van az a nem mindennapi érzés, melyet mi emberek csak úgy hívunk: szerelem.
Kollár Katalin, 7. osztály,
Hunyadi János iskola, Csantavér

Álmodtam
Ketyeg az óra,
múlnak a percek.
Ha leszáll az éj,
az álom elér.
Neked elmesélem,
amit álmodtam,
amit eddig titkoltam!
Engem mindig csendben
vár a kedvenc kispárnám!
Tari Eleonóra, 3. osztály,
Kis Ferenc iskola, Szilágyi

A korcsolyapályán
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A téli szünet kezdetén hallottam a barátnőimtől,
hogy városunkban is építettek műjégpályát.
Egyik napon felhívott Bea, hogy elmegyek-e
vele korcsolyázni.
– Én, korcsolyázni? – kérdeztem.
– Nagyon könnyű, olyan, mint a görkorcsolyázás
– erősködött Bea.
– Hát jó, legyen! A testvérem is jöhet? – tettem
fel a kérdést.
– Hát persze, mért is ne! – felelte a barátnőm.
Odaértünk. Már az utca sarkáról hallatszott a
dübörgő zene. A bejáratnál korcsolyát kellett bérelnünk, mert nekünk nincs. Szerencsére mind a
hármunk lábára találtak megfelelő számút. Amikor
kimentünk a pályához, hallatszott a sok korcsolya
siklása. Mi is jégre léptünk, de kezdetben nem mertük elengedni a korlátot. A jég igen csúszós volt.
Épp belendültem:
– Durr! – hallatszott az esésem.
– Puff! – a testvérem is nyulat fogott.
Egy óra letelte után nagyon fáztunk, ezért
forró teát vettünk. A tea nagyon meleg volt, csak
szürcsölni lehetett. Végül megtanultam hátrafelé
korizni.
– Bimm-bamm! – figyelmeztetett a templom
órája az idő múlására. Letelt a két óra, befejeztük a
korcsolyázást. Hazafelé jókat nevettünk az eséseken.
Máskor is szívesen elmegyek korizni, mert jó
szórakozás volt.
Horti Katalin, 5. osztály, Emlékiskola, Zenta

Puvárcsik Nikol szabadkai tanuló rajza

Amikor nem csak iskola létezett...
A mai gyerek számára nincs más, csak az iskola.
Ha kicsit mozogni akar, sportklubba kell járnia, pedig
mennyivel érdekesebb lenne kinn játszani a szabadban, sok más gyerekkel. De hol vannak ma a gyerekek?
Az egész utcában jó, ha van öt-hat, annak is nagy része
a tévé vagy a komputer előtt kotlik. Nem így volt ez
régen. Sokat hallottam erről. Nagyapám, Rice András
nagyon szeret mesélni a gyerekkoráról. Ilyenkor a szája szélén egy kis mosoly van, pedig nem is voltak olyan
gazdagok, biztos volt elég gondjuk. Ő azonban vidám
alaptermészetű ember, a rossz emlékekről is úgy beszél, mintha azok nem is lettek volna rosszak.
Legszívesebben a nagy játszásokra emlékezik:
– Már egész kiskoromban nagyon sokan voltunk, csak a két sarok közt volt vagy húsz gyerek,
és az idősebb gyerekektől tanultuk a kükönböző
játékokat: a csülközést, a csiralukázást, a bakázást,
a kacskázást és rablópandúrozást.
Mindezek ma már ismeretlenek, pedig lehet,
hogy jó lenne játszani őket, és jó lenne, ha lenne
megint olyan nagy tél, mint akkoriban, és nem csak
a műjégpályán lehetne korcsolyázni.
– A nagy gyöpön jókat korcsolyáztunk. Megállt a
víz rajta, nem volt túl mély, de ha befagyott, ameddig a szem ellátott, mehettünk a jégen. Nyáron meg
fürdöttünk a vályogosban, jó sarasak is lettünk.
– Volt korcsolyátok meg szánkótok? Meg tudták
venni a szüleitek?
– Körülbelül húsz gyereknek volt egy szánkója,
valakinek az apja faragta, jó kemény fából – nem
volt valami finoman összerakva, csak úgy baltávalkalapáccsal –, azzal aztán mindenfélét csináltunk.
Nemcsak finoman vontattuk egymást, hanem hárman-négyen nekirugaszkodtunk, többen ráültek,
és szaladtak a havon, csúsztattuk. Ha volt olyan hó,
akkor építettünk – úgy neveztük – leszaladót. Ez
összehordott hó volt. Csináltunk magunknak csúszdát. Persze hógolyóztunk is, nagy hócsaták voltak,
és locsoltuk a csúszdát, hogy jegesedjen. Felmentünk, és csúsztunk le, de csak addig csúszott, amíg
mi síkosan tartottuk. Reggelre keményen megszívta
a fagy, és akkor már nem is volt jó. Akkor újra kezdtük a csiszolását. Tanultunk nekiszaladni és nagyot
„irongálni”, hosszú csúszdákat csináltunk, egy lábon
kellett csúszni, versenyeztünk, ki jut el messzebbre.
Nagyon jó volt ez az egyensúlyérzék fejlesztésére.
Állandó versengésben voltak a gyerekek, játék
közben tanulták meg az életet, fejlesztették a képességeiket: a biztos fogást, a jó futást, a jó egyensúlyérzéket, a jó légzéstechnikát. Sokat ugráltak,
sokat futottak. Fociztak a rongylabdával, aminek
következtében voltak lábujjtörések, de mit számított az – mondja nevetve nagyapám. – A botok sem
voltak épp biztonságosak:
– A csülközést botokkal játszottuk. Az egy labdajáték. Rongyokból kemény labdát kötöttünk,
amit egy lyukba kellett beterelni. Mondjuk, voltunk
hatan vagy heten, eggyel mindig kevesebb lyukat
fúrtunk, középre meg egy nagyot. Mindenkinek
volt egy botja, jó méteres vagy 120 centis, meg
volt egy még hosszabb, az volt a „macskáé”. El kellett mondani egy mondókát, és az utolsó szóra
szétszaladtunk. Mindenki egy lyukba tette a botot,
de egynek nem jutott lyuk, az lett a „macska”, és az
volt a feladata, hogy a leghosszabb bottal a labdát
beleterelje a középső lyukba, a többiek meg persze
akadályozták. Igen ám, de ha te kivetted a lyukból a
botot, és ő beletette, akkor te lettél a macska.
Bizony, ez ügyességi játék a javából, és ilyen a
kacskázás is, ami legjobban talán a baseballhoz hasonlítható. Versenyeztünk, hogy ki lesz a legjobb.
– „Hogyne lennék én jobb, mint amaz!” – ez az
érzés hajtott bennünket. Volt is aztán bőgés, ami-

kor csak harmadik lettem a futóversenyen – meséli
nagyapa mosolyogva, és egy pici szünet után elgondolkodva hozzáteszi: – Verekedni nagyon keveset verekedtünk. Egyszer verekedtem tán, olyan
két-három pofonig jutottunk, aztán olyan jóban lettünk, hogy na! Nem voltak köztünk olyanok... illetve
volt egy, aki folyton kakaskodott, de azt gyakran
kizártuk. Nem mondtuk neki, hogy te nem jöhetsz
velünk, csak nem szívesen játszottunk vele, és ő is
észrevette, hogy vagy megjavul, vagy... Tényleg nem
voltak nagy veszekedések, pedig komoly játékokat
játszottunk, háborúsdit is, de azoknak megvoltak a
szabályaik, íratlan szabályok, de betartottuk. Például, hogy egymást csak „görönccsel” szabad dobálni
(kis göröngy, ami elfér a kezünkben), és ha netán
valaki egy tégladarabbal dobálózott, és azt észrevettük, akkor leállt az egész játék, elmentünk az
„ellenséghez”, és letárgyaltuk, hogy ez így nem jó.
Kiabáltunk, lökdöstük egymást, de olyan nem volt,
hogy komolyan összevesztünk volna.
– És ha volt gazdagabb gyerek, arra irigyek voltatok?
– Nem voltunk, mert az nem jött oda. Neki nem
mi voltunk a játszótársai. Volt mondjuk egy fiú, akinek igazi futball-labdája volt, annak kicsit kerestük
a kegyeit, hogy játszhassunk vele, de neki kialakult
egy másik köre, a saját fajtájából. Az iparosok fiaiból, akik már nadrágban jártak, térdzokniban, szandálban. Mi meg mezítláb. Mi voltunk többen. És voltak nálunk még szegényebbek. Most is szégyellem
magam, ha visszagondolok rá, hogy tudtunk velük
viselkedni: a legnagyobb sárban, a kocsiúton kellett
mennie, mert kétoldalt a járdára nem engedtük fel.
Ahogy minket a gazdagabbak kicsit lenéztek, mi lenéztük a nálunk is „kódúsabbakat”. De mi alattunk
már nagyon kevesen voltak.
És ha már a sáros kocsiutat említette, eszébe jutott a legkedvesebb játéka kisgyerek korából.
– A „saraskodás”... az nagy játék volt! Sárból milyen hűen meg tudtam csinálni a ZIL teherautókat,
melyek vontatták az ágyúkat! Csináltam katonákat, az orosz sapkát is, hogy leutánoztam, meg a
németet. És akkor ezek a katonák kaptak pálcikavagy gyufaszál puskát, zúgtam-búgtam, tolattam
ezekkel a sárkamionokkal... El tudtam én játszani
magamban is. Télen különösen, mert nem lehetett
kint lenni egész nap. Nyáron megcsináltam ezeket
a játékokat – nem csak „pampuskáztunk” –, és télen
játszottam velük bent. Aztán 14-15 éves koromban
már valódi ringlispilt csináltam a húgomnak, sajnos
ezt nem őriztem meg. Inasiskolás koromban aztán
olvasni kezdtem. Szárból is készítettem játékokat,
babákat, hegedűt, ilyesmit... nádihegedűt, fűzfasípot. Hű, az milyen kincs volt. Annyira vigyáztunk
rá! Ha hó volt, akkor sem játszottunk reggeltől estig
kint a hóban, mert nem volt hozzá való ruhánk. Az
Isten hidege majd megvett bennünket néha. Ha
netán leszakadt a jég, és a klumpa vizes lett, két
napig – míg ki nem szárítottuk a gyapjúfuszeklit
– nem mehettünk ki. Na jó, sokat mondtam – neveti
el magát –, a kemencén hamarabb megszáradt, de
a szüleink tiltották, hogy cipővel a jégre menjünk.
Elkoptatni azt a keservesen megvásárolt cipőt! Fapapucsot csinált apánk: egy darab deszkára rászögezett egy elkoptatott bőrdarabot, abban trappolásztunk. Spiccvasat tett a sarkára, hogy ne kopjon,
és eredj!... De abban nem volt jó szaladni, az olyan
volt, mint a kolonc.
Elmereng egy kicsit, mintha látná azt a régi kisgyereket, aztán rám néz, és hozzáfűzi:
– Az volt az én világom, ez meg a ti világotok.
Horváth Andor, 7. osztály,
Jovan Mikić iskola, Szabadka

Kedves Pajtások!

A komputer és a többiek
Volt egyszer egy járhatatlan kerek erdő. Ott éldegélt Komputer. Számítógépházban élt, a neve Pentium III-as.
Az USB útján elindult a világhálóba. Vírusok között kanyargott az útja. Kísérték őt legközelebbi barátai a monitor és a billentyűzet. Egyszer csak a hangkártya
mögül egy internetes vírus egyenesen a processzornak ugrott. Hosszas viaskodás után a gép megmenekült. Túlmelegedett ijedtében, és a ventilátorai maximum fordulatszámra kapcsoltak. Egy lépéssel odébb azonban másik veszély
leselkedett rá. Nem kisebb, mint maga a trójai faló! Már a neve is elég veszélyes,
bele is remegett a gép minden egyes RAM-ja. Szerencsére a tűzfal kivédte a fenyegetést. Szegény pára egyre kimerültebbé vált. Már az operációs rendszere is
omladozott. Szerencse a szerencsétlenségben, amerre szem ellátott, mindenütt
világháló vette körül. Ki is használta ezt a lehetőséget, leszedte és csokorba kötötte (a legújabb Windowst, a sorban hetediket). Nem sokáig tartott azonban
az öröme, hisz csak kísérleti fázisban volt az egész. Ezért Linuxra cserélte. Ezzel
már csak egy elhagyatott házig tudott elvánszorogni. Megérkeztek egy lepukkadt házhoz, ahol fel tudott töltődni energiával. Vesztére a vezetékben szakadás
volt, és rövidzárlat lett a gépben. A többi tartozék hiába toporzékolt körülötte. A
gép már meg sem mozdult. Az utolsó pillanatban futott be a Pentium IV-es egy
kábellel a kezében. A gépet sikerült megmenteni. Életre kelt. Körülötte mindenki
sugárzott az örömtől. A két gép kapcsolatából született meg a Pentium V-ös gép.
Erős processzorral és egy komoly vírusirtóval.
Ha nem kallódtam volna el a világhálón, a mesém is tovább tartott volna.
Pajdusák Kitti, 5. osztály, Cseh Károly iskola, Adat
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Tavasszal szép a világ, rügyeznek a fák, nyílnak az első virágok. A téli hideg
után újraszületik a természet, evvel együtt az emberek szívébe is beköltözik a
szerelem.
Sokszor gondoltam már, hogy eljön az igazi, a nagy ő. Több barátnőmmel
szerettem volna komolyra fordítani a kapcsolatot, de egyikkel sem történt
meg, nem volt bátorságom megkérni a kezüket, s ha mégis, mindig azzal jöttek, hogy: „Zoli, én még nem vagyok felkészülve egy komoly kapcsolatra.”
2014. február 14-ét is gyedül töltöttem, pedig ez a szerelem, szeretet ünnepe. Éjjel volt egy álmom, amelyben a barátnőmet megleptem Valentin-napra
egy romantikus vacsorával, és megkértem a kezét, de miután felébredtem, rájöttem, hogy ez csak egy szép álom volt, mivel még mindig egyedül vagyok.
Teltek a hetek, és lassan megjelentek az első jácintok, tulipánok. A fák is lassan
virágba borultak, szép volt minden. Egy este sétáltam a Palicsi-tó partján, és
egy szép lány lépett oda hozzám. Kedvesen megkérdezte, hogy hány óra van.
Emlékszem, pont éjfélt mutatott az óra. Beszélgetésbe kezdtünk, mégis ilyen
késői órákban, miért sétál egyedül? Anitának hívták a lányt, 19 éves volt. Hajnalig beszélgettünk, nem is vettük észre, hogy elszállt már az idő. Az elkövetkező
napokban csak Anita járt a fejemben, reméltem, hogy fel fog hívni, mivel én
féltem őt keresni. Pár nap múlva jelentkezett is, elmentünk sétálni, és megtörtént az első csók. Tavaszi estén, naplementében, olyan csodálatos volt.
2019. február 14-e közeledett, és nem tudtam, mivel szerezzek örömet
Anitának. Lassan már 5 éve vagyunk együtt. Eszembe jutott az álmom, és egy
vacsorával leptem meg. Nagyon szép volt Anita. Bátorságot vettem, és megkértem a kezét. Igent mondott.
Még ma is együtt vagyunk, pedig csak egy szép tavaszi estével kezdődött
ez a szerelem.
Sábity Anita, 7. osztály, Ivan Goran Kovačić iskola, Szabadka

A legkedvesebb élményem
Az osztállyal természetiskolában voltunk Gučevón. Sok hó esett, igazi telelésre való időnk volt.
Számomra a legkedvesebb élményem a síelés volt.
Megtanítottak minket síelni. Ahhoz képest, hogy még sohasem volt a lábamon síléc, nagyon jól ment a lesiklás. Szerencsére nem ütköztem neki a fának,
mivel jól tudtam fékezni. Nagyon élveztem azokat a pillanatokat, amikor síeltem, egyszer el is estem, de szerencsére nem ütöttem meg magam, felálltam,
és tovább siklottam lefelé. Egyedüli, amit nem élveztem, az a felkapaszkodás
volt, mivel nem működött a felvonó. Fantasztikus élményekkel tértünk haza.
Remélem, hogy jövőre is lesz esélyem síelni, ha nem is az osztállyal, akkor
talán a szüleimmel el tudok menni telelni.
Bojcsity Dániel, 3. osztály, Kizúr István iskola, Szabadka

Borsodi Vivien topolyai tanuló rajza
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2014 tavaszán kezdődött...

A virágénekektől a három CD-lemezig Bálint-nap ürügyén ma
minden a szerelemről szól. A szerelemről, amely költővé varázsolja azt, akit rabul ejt, s én örülök, hogy ilyen sok költő van köztetek.
Még annak a társatoknak is lüktetnek a gondolatai, rímelnek a
mondatai, aki prózában próbálja kifejteni érzelmeit.
A mai írások másik vonulatában a játék a főszereplő. A játék,
amely gyerekkorunktól végigkíséri és megszépíti életünket. A ti
életetekben ezt a szerepet főleg a számítógép tölti be, ezt ötletes,
szellemes fogalmazásokkal bizonyítjátok. De hogyan játszottak a
gyerekek régen? A kérdést nagyapjának tette fel Horváth Andor,
és a mesélő kedvű nagyapa emlékeiből kitűnik, hogy az ő gyerekkorában a játékhoz elsősorban játszótársakra volt szükség. Aztán
kezdődhetett a csülközés, kacsázás, saraskodás... Azt is már csak
a nagyszülőktől lehet megtudni, hogyan készült a rongylabda,
nádihegedű, fűzfasíp... Ha követitek Horváth Andor példáját, az
övéhez hasonló jó interjút készíthettek.
A lapzártáig küldött írásokat a következőknek nyugtázom köszönettel:
Ada: Balog Zita, Bozsóki Andor, Pajdusák Kitti;
Óbecse, Petőfi Sándor iskola: Almási Vivien (1 írás, 1 rajz),
Bagi Renáta (1 írás, 1rajz), Német Renáta (1 írás, 1 rajz), Rajsli Dorottya (1 írás, 1 rajz), Tóbiás Vivien (1 írás, 1 rajz) és Varnyú Kinga
(1 írás, 1 rajz);
Szabadka, Ivan Goran Kovačić iskola: Ábrahám Máté, Alijevity Ádám, Bártol Brigitta, Bottyán Rebeka, Jaramazović Martin,
László Blanka, Szkocsovszki Zsolt és egy névtelen;
Szilágyi: Mészáros Noémi és Tari Eleonóra.
Szép Bálint-napot kíván üdvözlettel:
Tomán Mária

Robert
Pattinson
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Az Alkonyat, a The Twilight Saga sztárja
vall önmagáról, a sorozat második
epizódjáról, az Újholdról – Stephanie
Meyer 2005 októberében adatta ki
első regényét, az Alkonyatot, amely
hamarosan a New York Times bestseller
listáján az ötödik helyig kúszott a „fiatal
felnőtteknek” szóló könyvek között –
Robert Pattinson, a sztár, aki belénk harap,
nyilatkozik a regény filmváltozatáról,
az elsőről és a másodikról...

– Mesélj nekünk az előzményekről.
– Miss Meyer könyvét, pontosabban: könyveit, az Alkonyatot
és az Újholdat több mint húsz nyelvre fordították le. A nem mindennapi történet középpontjában egy Bella nevű tinilány (Kristen
Stewart) áll, aki szülei válása, illetve édesanyja újabb házassága
után apjánál talál otthonra, egy kisvárosban, Forksban, „valahol az
isten háta mögött”, Washington államban. Bellának mindig nehezen ment a beilleszkedés, nem tudott sehogy sem beilleszkedni a
környezetébe, sohasem öltözött trendin, senkivel sem melegedett
össze. Itt, ebben a városkában összefut Edwardsszal, aki vámpír...
– Hiszel a vámpírokban?
– Hollywood hisz, és ha az álomgyárban hisznek a vérszívók
létezésében, akkor mozifilmeket is készítenek róluk. Én nem azt a
fajta vámpírt játszom, akit eddig ismertünk, nem vagyok egy rémséges Dracula. Edward igyekszik normálisan viselkedni az emberekkel, és nem akarja minden áron kiszívni a vérüket. Pedig őt is
emésztik azok az elemi ösztönök, amik egy vámpírt általában, de
igyekszik leküzdeni ezeket. Bellát is meg kellene ölnie, hogy ezzel
tegyen eleget a vér iránti vágyakozásának, de ugyanakkor szereti is
a lányt. Edward halhatatlan is. 1918 óta nem öregszem, vagyis azóta élem életemet egy tizenhét éves srác bőrében. A szerelmünknek
sem jövője, sem értelme, valamit azonban kell kezdenünk ezzel a
szituációval...
– Miért éppen te kaptad meg Edward szerepét?
– Bevallom, kezdetben senki sem örült nekem. Eleinte úgy tűnt,
mindenki utál... Idővel azután a rajongók belátták, hogy talán mégsem fogom porrá zúzni az Alkonyat-mítoszt, és megbékéltek azzal,
hogy én leszek a regény hőse, Edward Cullen. Catherine Hardwick
rendező megbízott bennem. Teljesen lenyűgözött a regény szerelmi története, ezt mindenképpen hitelesen akartam viszontlátni a
vásznon. Sokan megkérdezték, mennyire nyomja a teher a válla-

mat, hiszen nagyok voltak az elvárások ezzel az adaptációval, az én
alakításommal szemben. Erre mindig azt mondom, hogy amikor
az éjszaka közepén, egy hegytetőn dideregve a stábbal megláttam
azokat a rajongókat, akik szintén ott fagyoskodtak, abban reménykedve, hátha elkapnak egy-egy pillanatot a forgatásból, úgy érzetem, megéri megcsinálni. És hálás voltam nekik, arra gondoltam:
srácok, ha ez titeket ennyire lázba hoz, akkor ez a minimum, hogy
én is kitegyem a lelkemet.
– Megszédített a siker?
– Á, dehogy. Megmaradtam annak, aki voltam. Most is azon
igyekszem, hogy mindenkinek a kedvében járjak. Azt mondják,
hogy jelenleg én vagyok Hollywood királya, de ez marhaság. Én
nem vagyok tökéletes színész. Igaz, a lányok sikítanak, ha megpillantanak valahol. Ez a rajongás idővel majd elmúlik. Tudod, én
egész életemben paranoiás voltam, mindig azt gondoltam, hogy
bárhová megyek, bármit csinálok, mindenki engem néz. Már kisgyermek korom óta. Úgyhogy mikor most tényleg lépten-nyomon
odajönnek hozzám, igazolva érzem a régi elméletemet.
– Hogy zajlott a szerepválogatás, mikor Edward szerepére
jelentkeztél gondoltad volna, hogy ez lesz belőle?
– A válogatás elég vicces élmény volt. Az Alkonyat rendezője azt
mondta: „Akkor csináljuk ezt a jelentet, amire nem készültél.” A főszereplő lánnyal, Kristennel kellett csókolózni az ágyában. Két órán
keresztül. Hát nem egy kész csoda, hogy bekerültem a filmbe?
– Lesz harmadik epizód is?
– Igen, már dolgozunk rajta, címe: Napfogyatkozás. De ha egyszer vége lesz ennek a sorozatnak, akkor szeretnék Jack Nicholsonnal forgatni. Az nagy buli lenne. Mostanra az Alkonyat-sorozat a
színészi pályafutásom legmeghatározóbb darabja. Azelőtt mindig
exmodellnek voltam elkönyvelve, pedig összesen kábé három jelentősebb modellmunkám volt mindössze. Egyszer női gyűrűkhöz
voltam kézmodell, ilyesmi, és erre tessék, most exmodellnek számítok. Frankón nem értem az egészet. Mindegy, most mindenki
engem szeret... hogy meddig, azt nem tudhatom.
B. Z.

A börtönben

Lefagy

PC-felhasználók

– Mit csinál az internetező rab a börtönben?
– Letölti a büntetését...

– Miért teszi az informatikus a húst a számítógép alá?
– ???
– Mert Windows alatt minden lefagy.

Azon személyek gyűjtőneve, akik a monitor előtt üldögélnek.
Három fő típusuk van: a kezdő, a haladó
és a profi.
Kezdő felhasználó: az az ember, aki attól
fél, hogy egy gomb megnyomásával tönkreteszi számítógépét.
Haladó felhasználó: az az ember, aki nem
tudja megjavítani számítógépét, miután
egy billentyűlenyomással tönkretette azt.
Profi felhasználó: az az ember, aki mások
számítógépét is tönkre tudja tenni egy billentyűlenyomással.

Szépségápolás
– Mi a számítógépes szépségápolás?
– Átküldök neked egy kiló bájt!

Álom
– Hol alszanak az álmos bitek?
– A hálókártyán.

F1

Programozó bokszoló
– Hogy hívják a programozó bokszolót?
– Linux Lewis.

Apacs nyelven
– Hogy hívják apacs nyelven a Windowst?
– Fehér ember várni homokóra.

Lap OS

Gyökér

– Mit mond az informatikus, amikor beleesik a vízbe?
– ???
– F1! F1! F1!

– Mi a legújabb laptopok operációs rendszere?
– Lap OS.

Word

Nem fér

– Melyik az a program, amelyik megjegyez minden billentyűleütést?
– Word.

Azt írja: tegye be a 3. lemezt az A: egységbe.
De hisz már a második is alig fért bele...

Egyszer volt, hol nem volt

Feladatok

– Hogy fognak kezdődni 50 év múlva a
mesék?
– Egyszer volt, hol nem volt, az operációs
rendszeren is túl...

Számítógéppel sokkal könnyebben oldhatók meg azok a feladatok, amelyeket nélküle nem is kellene megoldani.

Hajótörött egér

Tévedni emberi dolog,
de mindent igazán összekutyulni csak
számítógéppel lehet.

Játékos sündisznó
– Hogy hívják a játékos sündisznót?
– Playstasün.

Küldd át a linket!
Két számítógépőrült messengerezik.
– Te, kint esik az eső.
– Küldd át a linket, hogy lássam én is!

– Anya, hogyhogy nekem csak nevet adtál és nem kaptam
jelszót?

– Hogyhogy te huszonnégy programnyelvet ismersz, de
velem még az időjárásról sem tudsz beszélgetni?
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– Hogy hívják a hajótörött egeret?
– Robinsor Kurzor.

Petikének a bátyja és annak a barátai a
szobában számítógépeznek.
Bemegy Petike és kérdi a bátyjától
– Kértek valamit inni vagy enni?
– Igen, kérünk.
– Jó, máris hozom.
Bejön Petike és egy tálcával, melyen egy
pár gaznak a gyökere van.
– Gyökér a gyökereknek.

PC
– Nem tudok belépni a Windowsba!
– Mit írtál be jelszónak?
– Amit te szoktál: *****

Szoftver – hardver
– Mi a szoftver?
– ???
– A számítógép azon része, amelyet szidni lehet.
– És mi a hardver?
– ???
– A számítógép azon része, amelyet rugdosni is lehet.

Első osztályban
Az első osztályban a tanítónéni megkérdezi:
– Mit mond a tehén?
– Múú.
– Mit mond a macska?
– Miáúúú.
– Remek! És az egér?
– Klikk!

Csavarhúzó

Jól lakott

– Egy több ezer oldalas szörfözés is egy
egyszerű kattintással kezdődik.
– Ép hardverben ép szoftver.
– Nem halat kell adni az eszkimónak,
hanem megtanítani, hogyan használja a
Hálót.
– Játszik vele, mint internetező az egérrel.
– Minden jól futó program idejétmúlt.
– Nem vagyok hülye, csak van a fejemben néhány hibás szektor.

Számítógépfüggő
A számítógépfüggő férjet kérdezi a felesége:
– Drágám, bevásároltál?
– Bad command or filename.
– Nem? Na jó, adj egy kis pénzt, majd én
elmegyek.
– Wrong password. Acces denied.
– Na jó, de legalább megcsináltattad a
kocsit?
– File in use, try later.
– Most vagy abbahagyod és adsz pénzt,
vagy elmész az autóért a műhelybe!
– Too many parameters.

Emberi számítógép
– Az egyik számítógépünk szinte emberi.
– Nocsak!
– Komolyan, te! Amint hibát csinál, automatikusan áthárítja egy másik számítógépre.

Mit mond az informatikus, ha jól lakott?
– Húú, de megtelt a merevlemezem...

Kutyanév
Két rendszergazda beszélget
– Te, hogy lehetsz olyan hülye, hogy a kutyád nevét adod jelszónak?
– Miért, mi a bajod azzal, hogy kc|43-a:
w??

Két IT-szakember beszélget
– Tegnap megkértem a barátnőm kezét!
– meséli az egyik.
– És, igent mondott? – kérdi a másik.
– Nem tudom, még nem válaszolt az emailemre...

Két számítógép beszélget
– Te. Milyen jó, hogy mi kompatibilisek
vagyunk egymással, nem?
– He?

Régi számítógép
Nyolcadikos kislánynak meséli az apja:
– Amikor én ilyen idős voltam, mint te,
egy olyan teljesítményű számítógép, mint
a mienk, akkora volt, mint egy egész háztömb.
A kislány ránéz elkerekedett szemekkel:
– Úristen! Akkor mekkora lehetett az
egér?
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A hétvégén bütyköltük apával a számítógépét. Telepíti, majd egyszer csak így szól:
– No, mindjárt azt mondja a Windows,
hogy új, ismeretlen hardvert talált.
– Merthogy?
– Benne hagytam a csavarhúzót!

Mondások

– Nővér, menjen a számítógéphez, keresse meg a sebesz.com
oldalt, és ott kattintson a: Teljesen el ven veszve? ikonra!

– Tehát a hálózatfejlesztő munkahelyre jelentkezik.

R

oald Amundsennek édesapja, Jeans
adta ajándékba azt az érmét, amelyet
1872-ben, Amundsen születésének
évében préseltek a Norvég Pénzverdében,
ám hibás darab volt, minek folytán úgy nézett ki, mintha két ötkoronást ragasztottak
volna össze mindkét oldalon az arccal (fejjel) kifelé. Ez egyszer majd fontos momentum lesz.
Amundsen egyáltalán nem volt babonás, nem fűzte a legcsekélyebb misztikus
viszony sem az érméhez, s nem gondolta,
hogy sikereinek hosszú sorozata összefüggésben állhat vele.
Amundsen olyan ember volt, akinek hoszszú éveken át rendkívüli módon kedvezett a
szerencse. A szerencse kérdése, ahogy kicsit
lejebb majd látni fogjuk, mindig foglalkoztatta, s álláspontja e tekintetben egyértelmű volt.
Sok mindenben volt első, élettörténete
eseményekben gazdag. Részt vett az 1887es belga Antarktisz-expedícióban, amely
elsőként telelt át az Antarktiszon. 1903–05ben ő vezette az első expedíciót, amely átjutott a mai Kanadától északra húzódó, az
Atlanti- és Csendes-óceánt összekötő ún.
északnyugati átjárón.
Ezután következett élete fő eseménye – a
Déli-sarkra tett expedíció 1910–12-ben. Itt a
norvégek érdekei ütköztek az angolokéival,
akiket ezúttal Robert Scott képviselt. A sarkért való versengés a skandináv mentalitás
és a tipikusabban európainak tekinthető
angol jellem összecsapása tekintetében
is érdekes. Scott 1910-ben indult a sarkra
„Terra Nova” nevű hajójával. Amundsen a
„Fram”-mal kerekedik fel. Kettejük között
van két fontos különbség: Scott már maga
mögött tudhatott egy sikertelen kísérletet a
Déli-sark elérésére, Amundsen viszont most
próbálkozott vele először. S másodsorban:
az angol expedíció bőkezű finanszírozásban
és hangos hírverésben részesült. Amundsené szerényebb volt, s titokban indult: hogy
megtévessze Scottot, Amerika megkerülését adta meg úti célként, úgy, hogy a
nyugati part felől érje el a Bering-szorost.
Amundsen csak a Madeira-szigetek elérésekor közölte a tengerészekkel, hogy igazi
céljuk a Déli-sark, majd ezt követően szükségét érezte táviratilag értesíteni Scottot az
alábbi kilencszavas közleménnyel: „Tartom

szerencsémnek tudatni Önnel, Fram Antarktisz felé tart, Amundsen.” Scottnak persze a
legcsekélyebb kétségei sem voltak ellenfele
valós célját illetően.
1911. január 14-én a norvégek elérik az
Antarktiszon a Bálna-öbölt és tábort vernek.
Scott kapitány „Terra Nová”-ja február 4-én
halad el arra, s az angolok meglátogatják
a táborukat. A következő néhány hónap
(déli ősz és tél) során a norvégek a sarkra
indítandó expedíciót készítik elő, és élelmiszerraktárakat építenek fel a déli szélesség 80., 81. és 82. fokán. Szánjaik önsúlyát
– amelyek egyébiránt típusuk és gyártójuk
tekintetében azonosak Scottéival – sikerült
80 kg-ról 20 kg-ra csökkenteniük.
(...)
Íme haladásuk kronológiája: Október
23-án elérik a déli szélesség 80. fokánál levő
raktárukat. A sarktól már csak tíz fok választja el őket, vagyis hatszáz földrajzi mérföld,
aza ezerszáztíz kilométer (légvonalban,
ami persze szóba se jöhetett). Elhatározzák,
hogy a fok egynegyedét kitevő napi tizenöt
perces sebességel haladnak. November 3án a déli szélesség 82. fokánál járnak. 15-én
a 85. foknál. Ezzel elérték a Transzatlantihegylánc lábait. November 21-én az Axel
Heiberg-gleccsert követve felkapaszkodnak
a 3500 méter magasan elterülő Sarki-fennsíkra. Itt tábort ütnek, amelynek a „Mészárszék” nevet adják, mivel megölik kutyáik
felét (huszonnégyet). A hús egy részét odaadják az életben hagyott kutyáknak, a másik
részét félreteszik a visszaútra. Ezután következik az Ördög Táncterme, amely a jégben
levő, olykor-olykor tíz méter mély hasadékoknak köszönheti a nevét. Vagyis, ha egy
ilyenbe beleesik az ember. Még a lelke sem
képes onnan kiszabadulni. December 4-én
elhagyják a Tánctermet, s átszelik a 87. fokot. 7-én elérik azt a legdélibb szélességet,
amelyet ember (az angol Shackleton) valaha is elért, a 88. fok 23. percét. Még 180
kilométer hiányzik a sarkig, vagyis másfél
fok, s így – miután egy fokra négy napot
szántak – 1911. december 11-én délután
három órakor megérkeznek a Déli-sarkra.
Öten voltak (és tizenhárom kutya). Aztán
visszafordulnak. Expedíciójuk az alaptábortól a Déli-sarkig és vissza kilencvenkilenc
napot vett igénybe. Mindez oly simán és
gyorsan zajlott le, hogy amikor visszatértek

a Bálna-öbölnél levő táborukba, az expedíciószakács, Henrik Lindström megkérdezte
Amundsent: „Hát mi van a sarkkal? Hát nem
oda indultatok?” Amundsen csak ennyit
mondott: „Ott voltunk.”
Harmincöt nappal Amundsen után, 1912.
január 8-án Scott is megérkezett a sarkra.
Ott találta a norvégek sátrát, benne a neki
hátrahagyott levéllel. Csalódottsága óriási
volt. Ezt írja a naplójában: „Ez egy borzalmas hely, s számunkra még borzalmasabb
az, hogy megtettünk minden tőlünk telhető
erőfeszítést, és mégsem a miénk az elsőnek
kijáró kitüntetés.” De ez csak a kezdete a rá
váró nehézségeknek. Scott expedíciója tragikus véget ért, mind az öt tagja elpusztult
a visszaúton. Miért? Miért sikerül az egyiknek, a másiknak meg nem, méghozzá egy
olyan játékban, ahol magas a tét – a vesztes
az életét veszti, tehát a magyarázat aligha
kereshető hanyagságban vagy a motiváció
hiányában. Ez a krédés kezdettől fogva foglalkoztatta az eset ismerőit, többek között
magát Amundsent is, aki a Déli-sark című,
1912-ben megjelent könyvében ezt írja: „Elmondhatom, hogy a legfontosabb tényezők
az alábbiak: az expedíció felszereltsége, valamint a nehézségek előzetes felmérése és a
szükséges intézkedések megtétele azok fogadására vagy elkerülésére. Győzelemre az
számíthat, akinél minden rendben van – az
emberek ezt úgy hívják, »szerencse«. Biztos
vereség vár viszont arra, aki nem tette meg
idejekorán a szükséges óvintézkedéseket;
ezt általában úgy hívják, »balszerencse«.”
(...)
Amundsen expedíciójának valóban jobb
volt a felszerelése, mint Scotténak, még
ha nem is került olyan sokba. Fentebb szó
esett a szánokról, amelyeknek az önsúlyát
egy norvég úgy volt képes csaknem a negyedére csökkenteni, hogy az nem vesztet-
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Az Amundsen-érme

A napokban kezembe került egy
könyv. A címe: Almák. Kortárs bolgár
elbeszélők antológiája. A Sztigmati szófiai és a budapesti Cédrus-Napkút Kiadó
gondozásában látott napvilágot. Számunkra izgalmas és új terület, hiszen a
mai bolgár irodalomba nem sokunknak
van igazi betekintése. A szerző, Milen
Ruszkov (1966) angoltolmácsként dolgozik. Eddig két kötete látott napvilágot.
Jó olvasást, kellemes olvasmányélményt!
Bence Erika
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Milen Ruszkov

Kedves Olvasó
Tanulók!
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te el funkcionalitását. Amundsen emberei
melegebben vannak öltözve. Mozgásukat
kizárólag kutyákra, grönlandi huskykra építik. Scott ezzel szemben többirányú téttel
játszik, úgy dönt, kutyákon kívül traktorokat is alkalmaz (amelyek elromlanak),
továbbá mongol lovakat (amelyek mind
egy szálig elpusztulnak). A végén a kutyák
száma elégtelennek bizonyul, s az emberek
kénytelenek húzni a szánokat. Scott menet
közben úgy dönt, négyről ötfősre növeli a
csoportját. Az élelmiszer-tartalékok viszont
négy főre szabottak. Azonkívül Scott kapitány olyan mértékben a jellegzetesen brit
beidegződések áldozata is, hogy a sarkról
való visszatérése során a mindnyájuk életét
veszélyeztető, majd ténylegesen el is veszejtő késés ellenére sem hajította ki a szánokból azokat a sziklamintákat, amelyeket
haza akart vinni magával tanulmányozás
céljából. (Ahogy később kiderült, ezekben
a sziklamintákban nem volt semmi különleges.) Végül pedig egy önmagában véve
aprócska figyelmetlenség végzetes balesethez vezetett: indulásuk előtt Scott az első
élelmiszerraktárt a 79. fok 29. percnél helyezte el az eredetileg tervezett 80. fok helyet, vagyis 30 mérfölddel távolabb. Scottot
tizenegy mérföld választotta el ettől a raktártól, amikor végkimerülésben meghalt.
S legeslegvégül – itt már vége a pozitivizmusnak – a legszokványosabb, vagy inkább
a legkevésbé szokványos balszerencse érte
utol, amikor a visszaúton borzalmas hóviharok törtek rá. Legalábbis az Antarktiszon
1960-ban telepített modern meteorológiai
mérőműszerek bevezetése óta csak egyetlenegy alkalommal figyeltek meg az általa
leírthoz hasonló hóvihart a „Vosztok” nevű
orosz állomáson, ahol a hőmérséklet az észveszejtő mínusz 88 fok alá süllyedt. Ilyenfajta, már-már kozmikusnak mondható hideg
lepte meg Scottot a sarkról hazatérőben.
Ez nem valamilyen elhibázott mérlegelés
eredménye: Scott az antarktiszi nyár idején
volt úton, amikor nulla körüli átlaghőmérsékletek egy olyan embernek, mint ő, a
legcsekélyebb gondot sem okozzák. Sátra
végül tizenegy mérföldnyire volt az élelmiszerraktártól, ami végeredményben csupán
egynapnyi járást jelent, de hát hogyan is
tehetett volna meg akár csak tíz lépést ilyen
körülmények között?
A meghökkentő inkább az, hogy még
ebben a sátorban sem pusztult el mindjárt
az első néhány óra alatt, hanem napokig
kihúzta, s folytatta a naplóírást. Utolsó három mondata így hangzik: „Ellenállunk a

végsőkig, de természetesen egyre jobban
fogy az erőnk, s a vég már nem lehet meszsze. Sajnálom, de alig tudok tovább írni. Az
istenre kérem, gondoskodjatok a hozzátartozóinkról!”
Egyébként éles különbség érezhető
Scott naplójának és Amundsen könyvének
hangulata között. Már említettük Scottnak
a sark elérése napján írt feljegyzését. Most
viszont lássuk Amundsen hangulatát az
odaérkezést követő estén: „Magammal
hordtam egy öreg fodorkapa pipát, amelybe bele volt vésbe az Északi-sarkvidék sok
átalam elért pontjának a neve, s most azt
kértem, Wisting gravírozza rá a ‘Déli sark’
feliratot. Ahogy meglátta a pipát, Wisting
teljesen váratlan ajándékkal lepett meg:
dohányt adott a visszaútra. Volt a zsákjában néhány pakli préselt rágódohány,
amit nekem szánt, hogy elfüstöljem. El
tudja-e bárki képzelni, mit jelent egy ilyen
ajánlat egy olyan helyen, mint a Déli-sark,
s ráadásul egy olyan embernek, aki őszintén szólva odavan egy étkezés utáni pipázásért? Csak kevesen érthetik ezt meg.
Elfogadtam az ajánlatot, szinte ugrándozva az örömtől, s a visszaúton minden este
elszívtam egy-egy pipa csodás, finomra
vágott dohányt.”
Scott naplója ezzel szemben visszafogott,
ám mély, s már-már irodalmi drámaisággal
teljes. És kudarca ellenére is (ha egyáltalán
kudarc), vagy esetleg éppen annak köszönhetően Robert Scott alakja, és nem Amundsené vált az amúgy igen gazdag poláris
eposz nagy hősévé. S nem pusztán azért
van így, mert a fentebb már említett Ernest
Shackleton rákövetkező antarktiszi expedíciójának résztvevői szentül állítják, hogy
többször is látták Scott kapitány kísértetét,
amint ott bolyong a távoli jégvilágban, abban a – Amundsen szóhasználatával élve –
„páraszerű, fehér levegőben, amely mintha
felülről jönne és megülepedne a mélyben”.
Amundsen mindazonáltal elhallgat valamit, ami igazság szerint átrendezhetné a
hangsúlyokat és megváltoztathatná az erőviszonyokat ebben az eposzban; végül is ez
Amundsen egyedüli esélye. Sarki expedíciója során két ízben is igénybe vette a pénzérmét, amelyről elbeszélésünk elején már
szót ejtettünk. S mindkét alkalommal egy
Hanssen nevű emberrel folytatott vitában.
Az első vita akkor robbant ki köztük, amikor
Amundsen ötletét követve elhatározzák,
hogy az Axel Heiberg-gleccser mentén kapaszkodnak fel a Sarki-fennsíkra. Ez ismeretlen út volt. Úgy vélték, hogy a fennsíkra való

feljutás megfelelő útvonala néhányszor tíz
kilóméterre van tőlük. Hanssen azzal vádolta Amundsent, hogy az angolok megelőzésének lázas igyekezetében szükségtelen
kockázatnak teszi ki az expedíciót. Amikor
megpróbálja ráterelni arra a veszélyes útra.
Ha szavazásra került volna sor, Amundsen
kisebbségben maradt volna, ezért azt ajánlja Hansennek, hogy döntsék el a vitát pénzfeldobással. Ő maga semmiképpen sem
veszíthetett, mivel az érme mindkét oldala
fej volt, ugyanakkor sem Hanssen, sem más
nem tudott a dologról. Mivel erős szél fújt,
két ember kifeszítette a kabátját, hogy szélárnyékot teremtsen Amundsennek, ő pedig
feldobta az érmét, ami fejet mutatott. Ennek
értelmében az expedíció a Heidelberg-glecscser mentén kapaszkodott fel a fennsíkra.
A második eset mindössze néhány nappal később történt a „Mészárszék”-nek elnevezett helyen, s erre a névadásra nem
került volna sor, ha – ismételten egy, a már
említett Hansennel folytatott vitában – nem
válik újfent valóra Amundsen javaslata.
Hanssen ellenezte a kutyák felének meg
ölését. „Az egyik halála eleség a másiknak”,
hangzott Amundsen válasza, ami egyéb
iránt egy népszerű északi közmondás, de
ez nem győzte meg Hanssent. Neki az volt a
véleménye, hogy csak azokat a kutyákat kell
elpusztítani, amelyek már végletesen elcsigázottak, s ily módon több kutyájuk marad,
még ha gyengébbek is. Amundsen erre úgy
vágott vissza, hogy ebben az esetben húsz
egészséges kutya helyett negyven féldöglött és hasznavehetetlen állat áll majd rendelkezésükre, s az embereknek nem marad
más választásuk, mint hogy maguk húzzák
a szánokat. Paradoxon, de Amundsen úgy
vélte, le kell ölniük a felét, hogy legyen mire
támaszkodniuk. Ez a vita valóban fontos
volt, és sorsfordító következményekkel járhatott volna. Újból a sorsolásnál kötöttek ki,
Amundsen feldobta az érmét, ami megint
fejjel felfelé landolt. Miért is nem lep meg
ez engem? Amundsen nem tárta fel titkát
senki előtt sem, kivéve Wistinget hálából
az említett dohányért, s neki is csak egy-két
héttel később. Épp Wisting az, aki mesél a
dologról. Amundsen könyvében nem esik
szó róla.
Azt sem említi sehol sem, vajon vele
volt-e ez az érme tizenhárom évvel később,
amikor repülőgéppel (elsőként) átszelte az
Északi-sark légterét, vagy amikor 1928. június 18-án hidroplánja lezuhan, ő pedig eltűnik valahol a Barents-tengerben.
(...)

Ez volt hát a nagy
Apple-titok: az iPad
M

levelek tartalmának első sorai is megjelennek. A
szinkronizálás egyébként „mezei” USB-kapcsolattal lehetséges, Mac és PC-gépekkel egyaránt
– megnyugodhatnak az iPhone programok
installálási nehézségeit kifogásolók, az iPad
esetében képek, hang- és videofájlok mellett
programok is másolhatók, telepíthetők számítógépünkről a tabletre.
Az iPad három „kiszerelésben” érkezik, 16, 32
és 64 gigabájtos háttértárral (499, 599 és 699
dolláros árakon). A vezeték nélküli kommunikációt tekintve ezekben a modellekben a bluetooth mellett csupán a legújabb 802.11n-es WiFi található, de lesznek extra változatok is némi
felárért, ezekben már 3G is működik. Virtuális
billentyűzete egyelőre normál, netbook-szerű érzetet kelt, Jobs a prezentáció közben két
kézzel gépelt rajta – az viszont kérdéses, hogy
a kijelző egész szélességét kitöltő rajzolt klaviatúrát lokalizálják-e majd, mivel a demonstráció
alatt nem volt szükség ékezetekre vagy egyéb
speciális karakterekre.
A szoftverellátottság terén valószínűleg nem
lesz gond. Egyrészt az iPhone-alkalmazások tökéletesen működnek az iPad-en is, bár a kijelző
mérete miatt kétfajta, kissé bicegős módszert
alkalmaztak. Vagy eredeti méretükben futnak
a programok, ilyenkor a képernyő közepén jelennek meg, vagy pixelduplázás segítségével
egy nagyított, ám így kissé „torzabb” grafikájú
változatot futtathatunk. A prezentáció szerint
ez a közeljövőben folyamatosan megoldódik,
ugyanis a fejlesztők könnyedén átírhatják az alkalmazásokat, melyeknek csak grafikai elemeit
kell átalakítaniuk. A bevezetőben említett 140
ezer alkalmazás több mint elég lesz tehát indításként, a fejlesztők pedig a várakozások szerint
azonnal lecsapnak az újabb platformra.
Persze az iPhone-os „hátszél” mellett máshonnan is kap támogatást az iPad. Az Apple az öt
legnagyobb amerikai könyvkiadóval már olyan
partneri szerződéseket kötött, amely szerint az
általuk forgalmazott könyvek digitális változatai
5 és 15 dollár közötti átlagos áron letölthetőek
és olvashatóak lesznek az iPad erre dedikált al-

kalmazásával. A bemutatón ráadásul nem egy
egyszerű e-book felület fogadta a közönséget,
hanem egy grafikus, valószerűen kezelhető virtuális könyvespolc a művek eredeti borítóival
és speciális, iPad-kompatibilis tördeléssel. Egy
New York Times címlappal a kijelzőn az is kiderült, hogy a napilapok, és akár a magazinok is
elérhetőek lesznek hasonló módon.
Azért persze kifejezetten iPad-ra fejlesztett
szoftverekkel is villogtak, az Electronic Arts például bemutatta a Need For Speed kifejezetten
erre a készülékre optimalizált változatát. A helyi
közönség szerint az élmény ugyan nem éri el
egy konzol minőségét, de sokkal jobb, gyorsabb
és szebb egy iPhone-os változatnál. A Gameloft
pedig a Nova képében egy 3D-s lövöldözős játékkal mutatja be az iPad képességeit.
Aki pedig munkára használná a tabletet, annak az iWork lesz segítségére. Ugyan nem ezen
fogja az átlag felhasználó elkészíteni összes
csicsás bemutatóját és multimédiás prezentációját, de az alapszintű irodai szoftverek valóban
könnyen kezelhetőnek és impozánsnak bizonyulnak.
Persze biztosan felfut majd az iPad-kiegészítők piaca is – az Apple pár saját hardveres segédjét mutatta be, melyek közül akad netbookszerű fizikai billentyűzet, de akár képkeretszerű,
kitámasztós dokkoló is.
A most következő napok bizonyára azzal
telnek, hogy mindenki a saját véleményét fogja hangoztatni – lesz, akit letaglóz a bejelentés
és hatalmas sikereket jósol az iPad-nek, mások
pedig a kimaradt funkciókat, kihagyott lehetőségeket fájlalják majd. Steve Jobs azonban bizakodva zárta a bemutatót: szerinte, ha eddig 75
millió iPod Touch és iPhone fogyott világszerte,
akkor pontosan ennyi azoknak a száma, akiknek
első pillanattól ismerős lesz az iPad kezelése.
Valóban, a sikert majd az idő és a számok adják
meg – addig csak találgathatunk, drukkolhatunk vagy épp mi is duzzoghatunk a kimaradt
telefonálási funkción, vagy épp valamelyik másik hiányérzetünkön.
B. Z.–PCW
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egtörtént, amit a jól begerjesztett
marketinggépezet és az iPhone/iPod
divat miatt szinte mindenki várt, az
Apple bejelentette legújabb termékét, amely
a várakozásoknak megfelelően tablet – nézzük,
pontosan milyen is! „A legutóbbi tábla, amely
ekkora izgatottságot váltott ki, parancsolatokkal volt teleírva” – a Tízparancsolatra utalás merész felütés volt, ez a slide „díszítette” Steve Jobs
előadásának elejét a San Franciscóban tartott
bejelentésen.
Az Apple-vezér pontban magyar idő szerint
este hét órakor tűnt fel a színpadon, és először
frappáns eredményismertetéssel, egyfajta marketingfelvezetővel kezdte mondandóját. Ugyan
valóban fellengzősen indult az este, de tény,
hogy a nemrég elhagyott mérföldkövek – 250
millió eladott iPod, 140 ezerre növekedett szoftverbázis az online boltban és 3 milliárd értékesített iPhone és iPod Touch szoftver – önmagukban valóban erős hátteret biztosítottak az est
fénypontjának.
Persze mindenki a Nagy Bejelentést várta, amelyről hetek, sőt, hónapok óta találgat a
szaksajtótól a blogokig mindenki. Az igen rövid
felvezetés után máris kiderült, a legtöbben nem
tévedtek nagyot, sőt, páran a részleteket tekintve
is igen közel jártak a valósághoz: Jobs „varázslatos termék” jelzővel ellátva bemutatta ugyanis
az Apple táblagépét, mely az iPad nevet kapta.
Nézzük, milyen is ez a furcsa hibrid! Jobs szerint a
középutat keresték a leginkább méret terén limitált képességű iPhone és iPod Touch, valamint a
másodosztályú kijelzővel és gyenge programellátottsággal érkező netbookok között.
Nézzük először a műszaki adatokat. A 0,5
hüvelyk (körülbelül 12 mm) vékony készülék
70 dekagramm súlyú, multitouch kijelzője 9,7
hüvelykes. A rendszer szíve az új, 1GHz-es processzor, az Apple A4. Beépített akkuja normál
körülmények között 10 órás üzemidőt biztosít,
de készenléti állapota elérheti akár az egy hónapot is. Elkészítése során a lehető „legzöldebb”
módszereket alkalmazzák, az iPad mentes az
olyan káros anyagoktól, mint például a higany
vagy az arzén.
A kijelző és a gép egyaránt elbírja a HD videók lejátszását, és természetesen Safari webböngészővel látták el – ez azonban a bemutató
tanúsága szerint még mindig magán viseli az
iPod egyik átkát: a példaként bemutatott weboldalak egyikén egy flash-es tartalom helyén
hiányzó bővítményre utaló ikont láthattunk.
Bár páran még mindig reménykednek, hogy
csupán a bővítmény nem volt felinstallálva, sajnos valószínűbb, hogy a flash alapú tartalmakat
egyelőre az iPad esetében is mellőznünk kell.
A levelező kliens mintha csak az iPhone-os
megoldás nagy testvére lenne, annyi különbséggel, hogy a nagyobb kijelző miatt itt már a

KOS

MÉRLEG

Igencsak mozgalmas lesz a közeljövő. Ha
mással nem is, de néhány jó tapasztalattal egészen biztos gazdagabb leszel. Elsősorban talán
azzal, hogy minden rosszban van valami jó.
Nem valószínű, hogy sok okod lenne bármiféle
panaszra is. Próbálj meg mindent higgadtan,
kapkodás nélkül intézni, és akkor a jó szerencsén kívül mások támogatására sem panaszkodsz majd.

Ne ragaszkodj a szerelmedhez, ha nem
illetek egymáshoz. Folyton ugyanazon a
dolgon töröd a fejed, pedig produktívabban
is felhasználhatnád az agysejtjeidet. Tudod
nagyon jól, ami nem megy, ne erőltessük!
Barátod, akinek tanácsra van szüksége, hajlandó meghallgatni az igazságot, de csakis
akkor, ha kellő tapintattal mondod el neki.
Mégsem vághatod az emberek arcába életük szomorú tényeit.

BIKA
A különleges bolygóhelyezkedések ugyan
csak megváltoztatják a viselkedésedet. A szerelemben követheted el a legtöbb hibát. Ezen
a téren nagyon óvatosnak kell lenned. Vigyázz
arra is, hogy ne szerezz a kelleténél több ellenséget magadnak. Kerülnöd kellene minden
vitát és összeütközést. A fontos dolgokkal lehetőleg türelemmel várj legalább egy hetet.

IKREK
Soha ne a körülményeket hibáztasd. Legalább
is a közeljövőben jobban teszed, ha ahelyett,
hogy mások szemében keresed a szálkát, egy
kis önvizsgálatot tartasz. A halogatott munka
és a már korábban elhanyagolt kötelezettségek
most aztán igénybe veszik minden idődet. Az
idő szinte szárnyakon repül, és úgy érzed, hogy
nem tudsz lépést tartani az eseményekkel.

RÁK
Egyre csak a múlton jár az eszed, a jelent
majdhogynem közömbösnek érzed. Elkalandozik a fantáziád, gyakran ismételgeted, hogyan
is volt ekkor vagy amakkor. Előfordul, hogy azt
sem hallod meg, ha szólnak hozzád. Nem könynyű visszazökkenni a mába, de ha nem teszed
magadtól, a körülmények majd nap mint nap
rá fognak kényszeríteni. Vedd észre, hogy egyre
többen vesznek észre!
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OROSZLÁN

SKORPIÓ
Nem árt, ha az ember néha meggondolja, hogy mit kíván, mert a végén esetleg teljesülhet. Nagy a kockázata annak,
hogy elhamarkodottan döntesz egy fontos
kérdésben és a lehetetlent is képes leszel
megvalósítani. A kapkodásért azonban
könnyen nagy árat fizethetsz. Helyes volna, ha a szerelemben nem hoznál végleges
döntéseket.

NYILAS
Keress elérhető célt, így álmodozás helyett máris nekikezdhetsz a megvalósításhoz. A hét közepéig szinte mindent megengedhetsz magadnak, utána azonban már
légy óvatos. Egy szerelmi csalódás vagy
féltékenységi jelenet álmatlan éjszakákat
okozhat.

BAK
Valaki igen erős vonzódást érez irántad,
te pedig azon töprengsz, mennyire illenétek
össze. Egy kellemes összejövetelen nagyokat nevetsz és jól érzed magad. Jó érzéssel
tölt el téged, hogy segíthetsz másokon, és
szívesen áldozol jótékony célokra.

VÍZÖNTŐ

Most, hogy egy kicsit felragyog a szerencsecsillagod, nagyon jól érzed, hogy semmit sem
szabad későbbre halasztanod. Sokat változik
a környezeted, ismeretségi köröd. Értékes és
kellemes új kapcsolatokat teremtesz, amelyek
most örömet okoznak, később pedig a hasznodra válnak.

Bölcs előrelátásod semmit nem hagy a
véletlenre. Igazad is van, minden csak akkor
halad gördülékenyen, ha egyedül intézed
a dolgaidat. Szerencsés napok várnak rád,
némi zűrzavarral. A szerencsédnek saját
magad vagy a kovácsa, a zűrzavart pedig
éppen azok a barátok, jóakarók teremtik
meg, akiktől ezt a legkevésbé várnád.

SZŰZ

HALAK

Szerencsére derűs hangulatod nagy segítségedre lehet, ugyanis, ha vidám vagy, jobban
mennek a dolgok, még az önbizalmad is nagyobb. Ennek a hétnek a kulcsszava tehát az
önbizalom. Egyszerűbben fogalmazva, minden
sikerülni fog, amibe bátran, magabiztosan kezdesz bele. Legyen az akár egy hódítási siker.
Esetleg a hét vége felé kisebb bosszúságra számíthatsz.

Ne aggodalmaskodj a részletek miatt.
Nagyjából mindent rendezz el, aztán gyors
tempóban haladj tovább. Fontos, hogy
sportolj, mert ettől mind testileg, mind
szellemileg felfrissülsz. Azokra a dolgokra
összpontosíts, amik fontosak neked, és ne
érdekeljen, hogy mások mivel foglalkoznak. Ha alapos vagy, könnyen elérheted a
hőn óhajtott tökélyt.

február 14-én, az ünnep apropóján néhány
országban demonstrálnak a terjeszkedő
nyugati civilizáció ellen.
A Valentin-nap története beleillik az átlagos ünnepek sorába: gyökerei egészen az
ókorig nyúlnak, viszont mai formája a 19–
20. században alakult ki. Az ókori múlt dacára a középkorban igen kevés írásos emlék
árulkodik az ünnep jelenlétéről, elsősorban
Angliában és Franciaországban volt divatos a hagyomány. A kor követelményének
megfelelően a szerelmesek maguk költötte
versekkel köszöntötték egymást, majd később, az újkor hajnalán egyedi kivitelezésű,
kézműves üdvözlőkártyákat ajándékoztak
szerelmük jeléül.

A történet
Az ünnep elterjedése mégsem az öreg
kontinensnek köszönhető, sikere pedig
összeforr az üdvözlőkártyák tömeges elterjedésével. A 19. század közepén az Egyesült
Államokban „forradalmasították” a képeslapgyártást: a korábban drága és igényes
kivitelezésű kártyákat kevesen engedhették
meg maguknak, míg az olcsó és tömegesen
előállított üdvözlőlapok egy csapásra mindenki számára elérhetővé váltak.
Az angolszász hagyománnyal szemben az ünnep magyar sajátossága, hogy
elsősorban szerelmesek köszöntik fel egymást, a szokás nem terjed ki barátokra,
osztálytársakra vagy munkatársakra, így

Szeretlek – más nyelveken
Angolul – I love you
Bolgárul – Ahs te obicham
Csehül – Miluji te (ejtsd: tye)
Dánul – Jeg elsker dig
Eszperantóul – Mi avas vin
Finnül – Minä rakastan sinua
Franciául – Je t’aime (ejtsd: zsötém)
Görögül – Se agapo
Hollandul – Ik hou van jou
Horvátul – Ljubim te
Japánul – Suki desu (az első találkozáskor)
– Ore wa omae ga suki da (fiú a
lánynak)
– Sukiyo (lány a fiúnak)
Kínában – Wo ai ni
Koreában – Tangshin-i cho-a-yo
Korzikán – Ti tengu cara (lánynak)
– Ti tengu caru (fiúnak)
Lengyelül – Kocham cie

Macedónul – Te szakam
Madagaszkáron – Tiako ianao
Máltán – Inhobbok
Németül – Ich liebe Dich
Norvégul – Jeg elsker deg
Olaszul – Ti amo
Oroszul – Já lyublyú tyibjá
Portugálul – Eu te ámó
Románul – Te iubesc
Spanyolul – Te quiero
Svédül – Jag älskar dig
Szlovákul – Milujem ta (tya)
Szlovénül – Ljubim te
Törökül – Seni seviyorum
Tunéziában – Ha eh bak
Ukránul – Ja tebe kokhaju
Vietnamban – Em yeu anh (lány a fiúnak)
– Anh yeu em (fiú a lánynak)
Zulu nyelven – Ngiyakuthanda

Bálint-napi ajándékok B

a szeretet és a szerelem ünnepe kifejezés
nem állja meg a helyét. Szintén ismeretlen
a Valentin-napi buli és a Valentin-ellenes
nap megtartása.

Bálint-napi
gondolatok
Minél több szeretet és jóság sugárzik belőled, annál több áramlik rád vissza.
Freud
A szerelem nem okoskodik, ha okoskodik,
akkor már nem szerelem.
Széchenyi
Szerelem, ha egyik a másikát repülni
hagyja, de ha lezuhan, fél szárnyát kölcsönadja.
Szabó Éva
A szeretet átjárja testünket, s bizony, még
a súlyát is érezzük néha, főleg, ha megtanuljuk elengedni a szeretett személyt, de viszont
bennünk másodpercenként él tovább, és apró
lángokban hordozzuk szívünkben az arcát.
Zalaba Zsuzsa

álint-napra készíthettek ajándékot ti is, a legszebb ajándékot
úgysem lehet sehol sem megvenni: az bennünk van, és belőlünk
fakad. Készíts például fotóalbumot, saját kérdéseid alkotta activityt,
ahol Te döntöd el, milyen jópofa fogalmakat kell a szeretett féllel
eljátszanotok, megrajzolnotok, körbeírnotok szavakkal. Ez mókás
és felejthetetlen is egyben! Textilbabát vagy egyéb ajándékot is adhattok, bármit, ami a szívetek csücske. Csodálatos gesztus lehet egy
fotó alapján megrajzolt portré is, persze ha jól tudsz rajzolni. Olcsó,
de hatásos ajándék lehet egy darab kavics is, ha te magad fested rá a
motívumot. Mi is adunk hozzá ötletet.
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Kristálypalota
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hihuahuától órányira délre, Észak-Mexikó egyik eldugott vidékén vagyunk.
Ma földmélyi kristályairól híres-nevezetes ez a vidék. A környék szinte valamennyi lakójának munkát adnak a helyi ólom- és ezüstbányák. A Cueva de los
Cristales mészkőbarlangot és ragyogó kistálygerendáit még 2000-ben fedezte fel egy
bányász testvérpár, amikor 300 méternél is
mélyebbre fúrtak le a mexikói Naica-hegy
egyik leggazdagabb, évente sok-sok tonna
ólmot és ezüstöt adó bányájában.
A kristályszerkezetben tökéletes rend
uralkodik, a molekulahalmazok szigorú szabályok szerint kapcsolódnak egymáshoz. A
kristályok alkata ugyanakkor a környezeti
viszonyokról is sokat elárul. Juan Manuel
García-Ruiz spanyol krisztallográfus már az
elsők között, 2001-ben bekapcsolódott a Naica-hegy újonnan felfedezett barlangjának
vizsgálatába. A mikroszkopikus kristályvilág
kutatója döbbenten bámulta az irdatlan szelenittömböket. Hogy megfejtse a titkukat,
munkatársaival egyebek mellett a kristályok
folyadékzárványait is megvizsgálta.
Több százezer éven keresztül kalciumszulfáttal telített, magmától fölforrósodott

talajvíz szivárgott be a Naica-hegy barlangjaiba. Ahogy hűlt a magma, 58 Celsius-fok
körül állandósult a barlangi vizek hőmérséklete. Ezen a hőfokon az oldott kalcium-szulfát molekulái mint mikroszkopikus
téglák lerakódtak, s létrehozták az óriási
szelenitkristályokat.
A hőmérséklet ingadozása, esetleg a
környezet egyéb tényezőinek zavaró hatása
lehet az oka, hogy a Naica-hegy más barlangjaiban csak kisebb kristályok alakultak
ki. A Kristálybarlang belsejében azonban
a körülmények évezredeken át nem változtak. Odafent tűzhányók tomboltak, jégkorszakok egymásutánja szabdalta a Föld
felszínét. Eközben a barlangmélyi csönd, a
már-már tökéletes állandóság ölelésében
a kristályok szépen gyarapodtak, egészen
1985-ig, amikor is a talajvízszint csökkentésén munkálkodó bányászok nagy teljesítményű szivattyúikkal – persze tudtukon
kívül – a barlang vizét is leeresztették.
Ennyi csoda láttán az ember hiába is
keres méltó hasonlatot. García-Ruiz – aki
úgy érezte, időtlen nyugalmú katedrálisba
jutott – csak úgy emlegeti a Naica-hegy
barlangját: „kristályok Sixtus-kápolnája”. Je-

len pillanatban is kutatók és barlangászok
hada vizsgálja, filmezi a kristályrengeteget.
Stein-Erik Lauritzen, a norvégiai Bergen
egyetemének geológiaprofesszora tóriumés uránizotópos kormeghatározáshoz gyűjt
mintákat. Első eredményei szerint a barlang
legnagyobb kristályai már közel 600 ezer
évesek. Az Új-mexikói Műegyetem barlangés karsztkutatója, Penelope Boston mikroorganizmusok után nyomoz a kristályok
között. Az Anna Maria Mercuri vezette olasz
kutatócsapat pollenszemeket talált egyikmásik kristály belsejében, a zárványként ott
rekedt, García-Ruiz által is megvizsgált apró
folyadékcseppek „időkapszuláiban”. Mint
kiderült, a virágporszemek úgy 30 ezer évesek – eszerint Mexikónak ezt a tájékát annak
idején nem szikkadt sivatag, hanem zöldellő erdő borította.
A bánya tulajdonosa súlyos acélkaput
szereltetett a bejáratra, hogy kívül rekessze
a fosztogatókat. Egyelőre elegendő ez a védelem, de ki tudja, meddig; végtére is a bányászok ma már nagy teljesítményű fúróval
meg robbanóanyaggal dolgoznak. Ráadásul Mexikóban a ritka ásványok korántsem
részesülnek olyan komoly védelemben,
mint a régészeti leletek; utóbbiak megmentésére akár a bányaművelést, az építkezést
is felfüggesztik.
Elképzelhető, hogy a víz elszivattyúzásával megpecsételődött a Naica-barlang
kristályainak sorsa. A kristálygerendákat
annak idején a barlangüreget kitöltő víz
tartotta meg és óvta a behatásoktól. Ma viszont már csak levegő járja át a barlangot,
így a gerendák idővel már a saját súlyuktól
meggörbülhetnek vagy eltörhetnek, a beáramló gázoktól (például a szén-dioxidtól)
pedig elveszthetik opálos ragyogásukat.
A tulajdonos igyekszik megóvni a kristályokat, de nincs mese: a fő tevékenység
mégiscsak az érctermelés. Márpedig a bányászat – a fúrás, a robbantás, a szállítás –
súlyosan veszélyezteti a barlang épségét. A
természetvédők és a barlangászok nagyon
remélik, hogy hathatósabb intézkedésekre
is rá tudják bírni a bányavállalatot – egyebek között azt szeretnék elérni, hogy az
UNESCO nyilvánítsa a világörökség részévé
a Kristálybarlangot.

Teszt Valentin-napi tippekkel

Hogyan hódíthatod meg a szívét?

2. Hosszú hétvége előtt állsz. Mit fogsz
csinálni?
a) Kivárom, mit terveznek a haverok.
b) Egyedül megyek bulizni.
c) Buli, mozi, videózás a haverokkal.
d) Kialszom magam, pihenek, sokat
olvasok...
3. A diszkóban felfedezel egy helyes srácot.
Hogyan kelted fel a figyelmét?
a) Meghívom egy üdítőre.
b) Megpróbálok szemezni vele.
c) Egyszerűen megszólítom.
d) A táncparkettre húzom.
4. Mi tetszik meg egy srácon leginkább?
a) Hogy egyéni öltözködési stílusa van.
b) Hogy szeret kettesben lenni velem.
c) Hogy független és nagyon menő.
d) Hogy biztonságban érzem magam
mellette.
5. Mit gondolsz, mi tetszik benned egy
srácnak?
a) Hogy mindig ott vagyok mellette.
b) Hogy minden kalandban benne vagyok.
c) Hogy meghagyom a szabadságát.
d) Hogy mindennap új dolgokkal lepem
meg.
6. Hová vinnéd magaddal legszívesebben
a kedvesedet?
a) Egy expedícióra a Himalájára.
b) Új-Zélandra birkát tereli.
c) Egy táborba, a Kanári-szigetekre.
d) Egy magányos szigetre, a Csendesóceánon.
7. Melyik bókot hallanád szívesen egy
sráctól?
a) „A veled töltött idő a legszebb az
életemben – egyszerűen csodálatos!”
b) „Nagyon jól nézel ki!”
c) „Még soha nem voltam ilyen szerelmes.”
d) „Olyan jókat lehet veled beszélgetni.”
8. A barátod nyaralni megy. Mit adsz neki?
a) Egy plüssállatot.
b) Egy CD-t, rajta a szerelmes dalaitok.
c) Csokit.
d) Egy számára kedves tárgyat.
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Értékelés
8–12 pont – A nyílt
A srácok az impulzív stílusodért becsülnek
téged, magával ragadó a temperamentumod
és az, hogy minden csínyben benne vagy. Veled nagyon jókat lehet nevetni, oda lehet bújni
hozzád, és mindenről lehet veled beszélgetni. Arról is, hogy néha-néha szükség van egy
kis szünetre is a nagy szerelemben. Te tudod,
milyen fontos a közelség és a távolság közti
egyensúly, ezért mindkettőtöknek megadod a
szabadságot – főként azért, mert számodra is
nagyon fontos.
Valentin-tipp: Te ugyan szereted a Valentin-napot, de nem akarsz nagy felhajtást csapni, nem akarsz mindenáron jó benyomást tenni
a barátodra, kedvesedre. Tökéletes számodra
az SMS, vagy egy rövid versike, amit te magad
írsz neki.

Kedves üzenetek 160 karakterben
– Régóta lappang egy gondolat a fejemben,
/ Egy aprócska dobbanás itt bent a szívemben,
/ Kimondani nem könnyű, de megteszem, /
Mert tudnod kell, hogy csak VELED létezem!
– Önnek 1 jó éjt puszis üzenet érkezett: Kérem a cuppanás elmúlása után aludjon el, és
álmodjon a feladóról! CUPP!:)
– Ez a rózsa a tiéd, és azt üzeni, hogy GONDOLOK RÁD!
– Írok valakinek, aki nem is várja, könnyes
szemem álmában sem látja. Írok, ha megtiltod,
ha össze is téped, jusson eszedbe: SZERETLEK
TÉGED.

Esetleg írj te magad verset: Tiszta
költészet
A vers igazi szerelmi vallomás. Itt van pár
tipp: – A rím nélküli, úgynevezett szabad verseket könnyebb megírni. – Használd ki az érzelmi
szempontból különleges helyzeteket. Vagy írj
akkor, ha friss a szerelem. Ami szintén működik: gondolj nagyon erősen a kedvesedre, és
engedd szabadjára a fantáziádat!

13–18 pont – A titokzatos
A fiúk számára igazi kihívás vagy, mert nem
tudnak beskatulyázni. Néha hevesen flörtölsz
velük, másnap pedig egy pillantásra sem méltatod őket. Játszol a tűzzel – és a srácokkal is.
Pont ez tesz téged olyan érdekessé, hiszen ők
nagyon szeretik meghódítani a lányokat.
Valentin-tipp: Küldj neki egy helyes Valentin-kártyát, és írd a szerelmes üzenetedet láthatatlan tintával. A következőképpen készíthetsz
otthon láthatatlan varázstintát: Szívj fel egy kis
pipettával almalevet, és ezzel írd az üzenetedet. Szárítsd meg hajszárítóval a láthatatlan
tintát, küldd el, és kész. Akkor lesz látható az
üzeneted, ha a kártyát sötétben UV-lámpafénybe vagy gyertyaláng elé tartják.

A tökéletes szerelmes levél:
* Minél rövidebbre fogd a mondandód.
* Használj képeket, hogy szemléltethesd,
mit érzel.
* Az egyszerű nagyon szép: ne használj cikornyákat az írásban, a fiúk szerint ez túl gyerekes.
19–24 pont – A játékos
Te igazán szereted csinosítani magad, és
legszívesebben játékosan flörtölsz a fiúkkal.
A fiúk nagyon édesnek és vonzónak találják a
stílusodat. Felébreszted bennük a védelmező
ösztönt. Ezenkívül ők és a barátaid is nagyon
értékelik, hogy mindig van valamilyen új, kreatív ötleted, amit azonnal ki is próbálsz.
Valentin-tipp: Küldj neki egy virágot, és
írd fel egy üdvözlőkártyára a virág jelentését.
A legszebb szerelmes üzenetek:
Sárga akácia: Te vagy a titkos szerelmem.
Piros krizantém: A szívem szabad, és csak rád vár.
Ginkó: Örökké szeretnék együtt maradni veled.
Harangvirág: A szíveink egy ritmusra vernek.
Jázmin: Elvarázsolsz.
Viola: Kérlek, gondolj rám!
Vörös rózsa: Mindennél jobban szeretlek.
25–32 pont – A félénk
A fiúk gyakran csak a második pillantásra
vesznek észre, mert szeretsz a háttérben maradni. Nem neked valók a zajos, színpadias jelenetek. Te sokkal jobban el tudod varázsolni
őket a csendességeddel, a megbízhatóságoddal és a kedves stílusoddal. Ha viszont egy srác
felismerte az erényeidet, soha nem akar elengedni többé, mert egyszerűen jól érzi magát a
közeledben. Ha megkérdezik, mi kápráztatja el
benned, akkor csak egy mondat a válasz: melletted végre olyan lehet, amilyen valójában.
Valentin-tipp: Hogy a kedvesed jobban
megismerjen vagy mindig rád gondoljon,
készíts neki egy CD-t a kedvenc dalaitokkal.
Készíts a kedvenc dalaitokból válogatás CD-t.
Készíts borítót, és írd rá, melyik dalt miért választottad. De készíthetsz tematikus CD-t is, ha
például focirajongó, biztosan nagyon fog örülni annak, ha összeszeded a különböző focicsapatok – de különösen a kedvenc csapatának
– indulóit, amelyeket a csapatok énekelnek fel.

Jó Pajtás, 6. szám, 2010. február 11.

a) Fogalmam sincs, megkérdezem a
barátnőmet.
b) Végiggondolom, kik jönnek, és milyen
lehet az ő stílusuk.
c) Megvárom a buli estéjét, és felveszem
azt, amiben a legjobban érzem magam.
d) Valamilyen csinos, feltűnő cuccot.

Számold össze a pontjaidat, és olvasd el
utána az értékeléseket!
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1. Meghívnak egy buliba. Mit veszel fel?
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„Kedves Bizalmas sorok!
Van egy nagyon önfejű barátnőm, aki a fejébe vette, hogy szerelmes vagyok a szimpátiájába, és ezért most haragszik rám. Nem
tudom, hogyan magyarázzam meg neki, hogy nem így van! Kérlek, segíts!
P+P”
Válasz:
Kedves P+P!
Tudnod kell, hogy a serdülőkori barátságok igen érzékenyek és
törékenyek. Megtörténik, hogy az egyik napon még egy mindent
megértő és elfogadó barátnő másnap már hallani sem akar felőled. Sokunkkal megtörtént már ez. A féltékenység, ami
a barátnődben is felébredt, nem mindig jó tanácsadó,
és meggátolja abban, hogy olyannak lássa a helyzetet, amilyen az valójában. Amit megtehetsz:
megmondod a barátnődnek, hogy a fiú tényleg
még csak nem is tetszik neked, és ezt a viselkedéseddel is megmutatod. Meglehet, hogy érdeklődésedet iránta és a szimpátiája iránt nem
jól tolmácsolta. Ha mindezek után sem enyhül
meg, akkor pontot kell tenned a barátságotok
történetére, és bővítened kell a barátok, barátnők körét.
„Kedves Bizalmas sorok!
Tizenhárom éves vagyok, és már egy ideje járok egy
nálam 2 évvel idősebb fiúval. A gondom az, hogy a barátnőim azt állítják, hogy a fiúm, amikor hétvégén a másik faluba, a rokonaihoz megy, megcsal egy másik lánnyal. A fiúm ezt
tagadja. Bizonytalan vagyok, mert tudom, hogy szeret megfordulni a szép lányok után, és szereti a filmeket is nézni. Nem tudom
mit tegyek? Szakítsak, vagy maradjak vele? Segíts!
K. 13”
Válasz:
Kedves K. 13!
Azt hiszem, te is nagyon jól tudod, hogy a bizalom
nagyon fontos dolog. Ha valamilyen módon
meginog, akkor megkeserítheti az életünket,
nem csak a szerelmi életre gondolok itt. Jó
lenne, ha a szavak helyett a tettekre összpontosítanál. Az a fontos, hogy a fiú, amikor
veled van, tisztességesen és szépen viselkedik, olyankor ne forogjon a lányok után, és
nézzen felnőttek számára készült filmeket.
Amíg jól és kellemesen, boldogan érzed
magad a társaságában, addig jó. Ha másként
kezdesz érezni, ha felébred és elkezd motoszkálni benned a gyanú, akkor fejezd be ezt a szerelmi történetet, mert biztos, hogy nagyon gyorsan
megromlik és véget ér a viszonyotok.
„Kedves Bizalmas sorok és Bori Mária!
Nem tudom, mit tegyek, mert a két legjobb barátnőm összeveszett, és sehogy sem tudnak kibékülni. Mind a kettőt szeretem,
és nem szeretném egyikükkel sem megszakítani a barátságomat.
Hogyan barátkozzak továbbra is velük, hogy ne orroljanak rám a
másik miatt?! Kérlek, segíts!
3 barátnő”

Válasz:
Kedves Barátnő!
Jó a hármasban való barátkozás, de számos probléma forrása is
lehet. Becsülöm benned, hogy nem fordultál egyikük ellen sem.
Továbbra is tarts ki, és ne állj egyikük oldalára sem. Megteheted,
hogy megmondod nekik, hogy mind a ketten fontosak számodra,
és mind a kettőjük szempontjait megérted és elfogadod. Próbáld
meg összehozni a hármast, de ha nem sikerül, ne búsulj, barátkozz
velük külön-külön.
„Kedves Bori Mária!
Tizennégy éves vagyok, és nem olyan régóta járok egy fiúval, akivel sokáig barátok voltunk. A problémám az,
hogy a fiúm nagyon hirtelen, gyorsan megharagszik, ok nélkül. Félek, hogy amikor beindul, meg
is üthet. Az is igen nyomaszt, hogy tiltja, hogy találkozzak a barátaimmal és barátnőimmel. Azt
akarja, hogy csak vele legyek. Szakítanék vele,
de nem merek, mert félek tőle. Hogyan szakítsak vele? Kérem, adjon tanácsot!
Emi”
Válasz:
Kedves Emi!
Tudod te is biztosan, hogy nincs sima, fájdalommentes szakítás, és ez sem mehet teljesen simán. Azt
hiszem, most te is megtanulod a leckét, hogy a szerelmi
viszony nem félelmen kell, hogy alapuljon, és senki sem
kényszeríthet, hogy olyan viszonyt tarts fönn, amelyben nem
érzed jól magad. Amit megtehetsz, hogy a fiút meghívod egy kávézóba vagy valamilyen nyilvános helyre, ahol mérsékelnie kell az
indulatait, és ott mondod el neki, hogy nem szeretnél tovább járni vele. Amikor beszélgetsz vele, legyél konkrét. Mondd meg neki,
hogy nagyon sajnálod, hogy nem megy köztetek a dolog, és ezentúl
önmagadra szeretnél összpontosítani meg persze a tanulásra, mert
küszöbön van a középiskolai iratkozás. Ha pedig könyörgőre
fogja, vagy fenyegetődzik, mond meg neki, hogy kitartasz
a döntésed mellett. Reméljük, hogy érti a direkt beszédet,
és a jövőben békén hagy.
„Kedves Bizalmas!
Tudom, hogy minden problémára adsz tanácsot.
Kérlek, segíts nekem is! Mit tegyek, hogy szép fehér
fogaim legyenek. Úgy érzem, ha nevetek, mindenki
az én sárga fogaimat bámulja. A fehérítős fogkrém
nem nagyon segített. Help!
*[: )”
Válasz:
Kedves *[: )!
Ha hiszed, ha nem, az emberek többségének nem vakítóan
fehér a fogsora. És ők mosolyognak, amit neked is, továbbra is
tenned kell. Nehéz a természet dolgait kijavítani. Ha egészséges fogaid vannak, először is hagyd abba azoknak az ételeknek, italoknak
a fogyasztását, amelyek festik a fogzománcot. Ilyenek a Coca-Cola,
kávé, tea, de a cigarettában lévő kátrány is sárgítja a fogakat. A fogfehérítést legbiztosabb, ha a fogorvosra bízod, aki elég, ha szakavatottan kifényesíti a fogaidat, és további tanácsot ad a fogaid ápolására. Az én véleményem pedig az, hogy nagyobb baj, ha lyukasak a
fogaid, mint ha nem fehérek.

Japán tanmese

– Bizony, balga ember lehet kelmed, ha
egy csalóka látomásnak így fölül! A minap
jómagam is álmodtam hasonlót. Megjelent
előttem egy remeteféle vénség, és mindenféle zagyvaságokat beszélt: hogy él valahol
Hida tartományban, egy Szóre nevű völgyben egy ember, akit Csókicsinak hívnak,
és…
– Tyű, a mindenit! Hisz ez rólam beszél!
– képedt el Csókicsi, de igyekezett nem mutatni megdöbbenését, hanem csak hümmögetett.
– No, annak a Csókicsinak a háza mögött
– folytatta az álom meséjét a boltos –, van
egy fenyőfa. Eredj, mondta nekem az álombéli öreg, s ásd fel a fenyőfa tövét, mert a
fa alatt nagy kincs van elrejtve! Csakhogy

nekem fogalmam sincs róla, hol lehet az
a Szóre nevű völgy; de még ha tudnám is,
nem vagyok én annyira ostoba, hogy komolyan vegyek egy ilyen badarságot. Látja,
jóember, kelmed is jobban tenné, ha szépen
hazamenne, ahelyett, hogy itt fecsérli el a
drága idejét!
Csókicsi persze rögtön megértette, hogy
ez az a jó hír, amelyre várt, s ennek úgy megörült, hogy még köszönni is elfelejtett nagy
siettében.
Amint hazaért, tüstént kiásta a fenyőfa
tövét, s valóban sok-sok kincset talált, pontosan úgy, ahogy az a boltos álmában megmondatott. Egy csapásra dúsgazdag ember
vált belőle, s a környékbeliek attól kezdve
csak Bőszerencse úrként emlegették.
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Réges-régen történt, Hida tartományban, ahol a hegyek úgy borulnak egymásra, mint a kabát két szárnya. A Szóre nevű
völgyben élt egy derék szénégető, akit Csókicsinak hívtak.
Egyszer éjjel, álmában megjelent előtte
egy remeteféle öregember, s így szólt:
– Ide hallgass, Csókicsi! Eredj el Takajama városába, s állj ki a Miszóárusok hídjára!
Meglásd, jó hírt fogsz ott hallani!
Másnap, ahogy felébredt, Csókicsi váltig
töprengett magában, hogy vajon mi lehet
az álom értelme. S bár nem tartotta egyébnek káprázatnál, az álombéli öreg mégis bogarat tett a fülébe. Végül úgy döntött, csak
elmegy Takajamába!
Még alig pitymallott, mikor hátára vette
az eladásra szánt faszenet, s elindult vele
Takajamába. A városban utcáról utcára járt,
árulta a portékáját, s közben itt is, ott is hiába kérdezősködött, hogy merre van a folyó.
Mert Takajama városnak város volt ugyan,
ám mivel magasan a hegyek között feküdt,
folyónak a nyomát sem lehetett találni
benne. Csak nagysokára lelte meg Csókicsi
a hidat, ami afféle pallódeszkákból ácsolt,
rozoga tákolmány volt, s két hegyet kötött
össze. Az emberek ezen jártak át vásárolni
a híd lábánál lakó miszóárusokhoz, akik a
messze földön híres szójababpasztát készítették. Csókicsi szinte egész nap a hídon
álldogált, de bizony nem hallott senkitől
semmit, amit jónak tarthatott volna.
De mert jámbor ember volt, kiállt másnap, harmadnap, sőt még negyednap is,
hátha mégiscsak hall valami jó hírt, ahogy
az öreg ígérte neki álmában.
Aztán az ötödik napon a híd tövében
lakó boltos, aki nap mint nap látta a hídon
ácsorgót, furcsállani kezdte a dolgot. Odament hát a tétlen várakozó Csókicsihoz, s
kíváncsian megkérdezte:
– Hallja-e, jóember! Nem tudom ugyan,
hogy kelmed kiféle-miféle, de nem árulná
el, hogy mivégre álldogál itt már vagy ötödnapja?
– Tudja, az úgy történt, hogy… – kezdte
Csókicsi, s ezzel elmesélte különös álmát.
Erre a boltos fitymálóan nevetni kezdett.
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A szénégető
álma

Ősi bútorunk

Tudod, mi a szuszék?
1930-as, 40-es évekre végképp kiszorították kelengyés funkciójából az ácsolt szuszékot.

A szuszék újkori újjáéledése

A

szuszék a legrégibb tárolásra használt bútorunk itt, a Kárpát-medencében. A néprajzkutatók szerint őse már az ókori
közel-keleti civilizációkban kialakult.

Miben különbözik a szuszék
a tulipános ládától?
Gyakran keverik össze manapság őket, pedig nagyon más a
kettő. A szuszék többezer éves technológia kiforrott formája, és
hasítással, ácsmunkával készült, jó minőségű bükkfából – ezért
nevezik ácsolt ládának is.
Ezzel szemben a tulipános láda a későbbi asztalosipar terméke
(a láda szó is német eredetű), és már fűrészelt puhafából, fenyőből készült. A ládát kifestették leveles, virágos mintákkal, innen
kapta közkeletű nevét. Ezek, majd azután a fiókos sublótok az

A Tigris éve

A szuszékot készítő mester fontos jelentéstartalommal
ruházta föl a szekrényt, hiszen az ifjú asszonyt ez a bútor elkísérte esküvőjétől élete végéig. A hagyományos menyasszonyi
használatra már mindkét ládaféle eltűnt – a szuszék készítését
1955-ben tudták utoljára filmre venni – mégis sok száz ácsolt
láda található még itt a Kárpát-medencében. Mi ennek a titka?
Minden egyes szuszékot éppen darabjainak szabálytalansága,
csodálatos díszei miatt körülleng valamiféle megfogalmazhatatlan ősiség, erő, időtlenség és utánozhatatlanság. Az egykori
készítők és készítőközpontok gazdag termést hagytak maguk
után, és az ácsolt szuszék igen tartós: rendes szobai körülmények közt néhányszáz évig is elálldogál. (Ismerünk 3-400 éves
példányokat is.) Napjainkban ismét feléledt ez az ősi szép mesterség: megrendelésre újra készítenek kisebb méretű palóc
szuszékot, az eredeti kézi módszerrel és a régi díszítésekkel,
amelyek közt – akárcsak az öreg szuszékok esetében – ma sincs
két egyforma.

Szorzás az ujjaid
segítségével
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kínai új év február 13-án köszönt be hozzánk. 2010 a Tigris éve, így a következő
évre jellemző lesz a dinamika, az energia és az
erő, hiszen a Tigris is addig hajtja az áldozatát,
ameddig meg nem szerezi. A mi esetünkben
ez a kitűzött célokkal lesz így: addig küzdünk,
míg végül elérjük, amit szerettünk volna, s
semmilyen ellentmondást nem tűrünk el –
közben sokszor agresszívvá is válhatunk. Bár
2010 nem lesz könnyű év a kínai asztrológia
szerint, mégis rengeteget kihozhatunk belőle, ha bátran szembenézünk a problémáinkkal, s törekszünk a megoldásra.

llítólag, ez a módszer azért született, mert régen, amikor a római
számok voltak az elterjedtek, éppen
elég gondot okozott a számok kiolvasása, ki kellett tehát valamit találni, hogy
a szorzás nem túl egyszerű műveletével ne kelljen annyit bajlódni. Így volt e
vagy sem, nem tudni, mindenesetre az
alábbi módszer megszületett…
Fontos tudnod, hogy ez CSAK és
KIZÁRÓLAG az öt fölötti számok összeszorzása esetében használható!
Ha pusztán olvasod, elég bonyolultnak fog tűnni, pedig pofon egyszerű.
Javasoljuk, hogy amit olvasol, rögtön
tedd is meg az ujjaid segítségével.
Egyik kezedet zárd össze, számolj
el rajta addig, ameddig el nem érsz a
szorzandó számig. Ötig tehát nyitod az
ujjaidat, utána pedig elkezded lezárni.
Ha pl. 9-et akarsz megszorozni, és jól
csináltad, egyik kezeden lesz négy csukott, és egy nyitott új. Szorozzuk meg
ezt, pl. 7-tel. Most a másik kezeden

ugyan ezen elv alapján két csukott, és
három nyitott ujjad lesz.
A nyitott ujjaid által látott számokat kell összeszoroznod (1 x 3), így 3-at
kapsz. Ehhez kell hozzáadnod, a két
kezeden látható, lezárt ujjaid szor tízet.
Esetünkben (2 + 4) x 10 azaz hatvanat, így kapod a végeredményt, 63-at.
Ez a módszer 5 és 10 kölötti számok
összeszorzására alkalmas. Mindig pontos értéket ad. Próbáld ki!
Ha jó a vizuális képzelőerőd, akkor
nincs szükség az ujjaidra sem, és nem
tudja meg senki, hogyan is számoltál
valójában...
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6

7

Keresztrejtvény

8

9
10

11

14

15

12

– Hogy van, hogy van? – kérdezi a viziten a főorvos.
A válasz a rejtvényben.

13

Vízszintes sorok: 1. A válasz első része, 9. Horvát focicsapat, 10. Szerb személyes névmás, 11. Esővízlevezető, 14. Kérdőnévmás, 15. Imádottja, 17. Serénység, 18. Kisnagylány, 19.
Ige betűi, 20. Opus, 21. Kikinda, 24. Hatalom birtokosa, 26.
Szerb személyes névmás, 28. Szolmizációs hang, 30. 3,14.

16

17
18

19

20
24

25

21
26

27

22
28

23
29

30

Függőleges sorok: 2. Indulatszó, 3. Horvát naftavállalat,
4. Szarajevó, 5. Harcias nő, 6. Fordítva nagy varázsló, 7. Ázsiai
országból való, 9. A válasz befejező része, 11. Fizikai mértékegység, 12. Valakivel szemben, 13. Füstköd, 15. Pityereg, 16.
Férfinév, 17. Száz, szerbül, 22. Női név, 23. Lyuk népiesen, 25.
R. H., 27. Nyugat, 29. ...-móg, 30. Olasz folyó.

Betűrejtvények
1

2

ÁL

3

S
—
S

4

KÉ
——
NYŐ

ÉR
H

Skandináv rejtvény (6.)
Mai rejtvényünk megfejtése a szerelmesek napjával kapcsolatos
FINN
NÉPI
EPOSZ

5

IZRAEL
FŐVÁROSA
JÉG
SZERBÜL

TRANZIT
(FORGALOM)
TILTÓSZÓ

KINEK
A TULAJDONA
NÉV NÉLKÜL

A TORKÁN
LEERESZTI

ILYEN
BANDA IS
VAN

PASI
LEVEGŐ
GÖRÖGÜL

EZ
TÉLI SPORT
EZ

AZ ÓRÁK
SZAKÉRTŐJE

OXIGÉN
KIS ILONA

IDE HAJTJÁK
AZ ÁLLATOKAT
HÁZI
SZÁRNYAS

VATIKÁN
MÁRIA
BECÉZVE

A HEGEDŰ
TARTOZÉKA
... A LELKE
MINDENNEK

LONDON
ELEJE

HANGTALAN
IMRE
AZ INGA
TESZI

Z. L.
VIGYÁZ
RÁ
BÁCSKAI
HEGYSÉG

RIA

EURÓPAI
NEMZET
(É. H.)

ESŐ
CSATORNA

TÖRÖKKANIZSAI PAPRIKA
TÖRÖK
ORSZÁG

KIFIGYEL
LÓRÁN
LENKE
HAMIS

TALÁL

NÉMET
ELÖLJÁRÓ

MESSZIRE

MERÉSZEN

NÉMET
NÉVELŐ

HOSSZAN
SZEMLÉL

SPEIZ

LUXEMBURG

ÉSZAK

LÉTEZIK

A 3.
ISMERETLEN

ÉGÉS
EGYNEMŰI
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SUGÁR

Szóbetoldó
A

Ó

T

A

Ó

S

SZ Á

J

L

Á

F

A

O

S

A

E

Kicsi sarok

S

Olyan szót kell találnod, amely mind az öt sorban levő betűkkel
értelmes szót alkot.

Miniszámjáték
6

5

2

1
6

5

1

3

Anagramma
SZÁMOK

SZ

RETESZ

SZ
SZ

O

N

A

K

I

S

T

I

I

A

L

A

C

I

N

V

A

N

A

N

A

T

SZŐRME

A

C

A

L

A

A

SAKÁL

I

L

I

I

N

J

TÁBOR

TEHET
PÁLYA
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ÉTLEN
– Melyik a leghatásosabb gyógyszer?
– A mínusz öt.
– Miért?
A választ megkapod, ha más sorrendbe rakod a betűket.

Körszámtan
36

300
150

72
148

74

Szókihúzó
L

VÁGÁNY

302

3

I

ZENÉL

SZ

4

SZERET
TAKAR

GY

2

5

A logika szerint
milyen szám kerül az
üres körcikkbe?

A négyzetben lévő
számok 1, 2, 3, 4,
5, 6 mindegyike
csak egyszer
fordulhat elő
minden sorban
és oszlopban,
valamint a
nagyobb
négyzetben. A
megadott számok
segítségével fejtsd
meg a rejtvényt.

ANCI,
ANNA,
ICA,
ILONA,
ISTI,
JANCSI,
LACI

Húzd ki a fenti neveket a betűhalmazokból jobbról balra,
balról jobbra, lentről fel, fentről le, és az átlók irányában.
A megmaradt betűket olvasd össze, ismét egy nevet
kapsz eredményül.

A 5. szám megfejtései
Berakós rejtvény
Aki keres az talál.
Betűrejtvények
1. halász, 2. kárász,
3. pisztráng, 4. ponty
Játék a szavakkal
spanyol
6-ból 7
Aranka
Se eleje, se vége
Radnóti Miklós
Lóugrásban
1. jégvirág, 2. hideg szél,
3. csúszós út

Keresztszavak
Vízszintesen:
drágul,
gonosz
Függőlegesen:
szánkó,
hógolyó
A 4. skandináv rejtvény
helyes megfejtése
MELEGÍTJÜK
A SZÉKET
Könyvjutalmat kap
Vukov Johanna,
Szabadka
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A karvalyos zászló

Földes Péter munkája nyomán
írta és rajzolta Fazekas Attila

Fürdés a szakadék szélén
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z izgalmakra vágyó turistákat különleges attrakció várja Afrikában, a Zambezi
folyón, Zambia és Zimbabve határán.
A Viktória-vízesés pereme előtt ugyanis (legalábbis alacsony vízálláskor) egy természetes
medence alakult ki, melyet a száztíz méteres
szakadéktól csupán egy alacsony falacska
választ el. Ebben úszkálnak azok, akik eléggé
őrültek hozzá, no meg a pénztárcájuk is elég
vastag, és megengedhetik maguknak az ilyesféle drága izgalmakat.
A világ legnagyobb vízesései (a Viktória-vízesést a helyi kololo vagy lozi nyelven
egyébként Masi-oa-Tunya-nak nevezik, ami
„villámok füstjét” jelent) egyikének peremén
sétálgatni ugyanis csöppet sem veszélytelen
dolog, a természetes medencében úszkálni,

kitenni magunkat annak, hogy a Zambezi sodra elránt és átvet a peremen, le, a biztos halált
jelentő sziklás szakadékba – bizony úgyszintén igen veszélyes és nagyon izgalmas.
Az ördög-medencének nevezett természetes képződmény olyankor jelenik meg, amikor a folyó vízállása alacsony (szeptember és
december között), normális vagy nagy vízhozamnál a közelébe sem lehet menni. Amikor
viszont alacsony a vízállás, megszelídülnek a

Zambezi vízeséshez vezető ágai. A turisták néhány évvel ezelőtt fölfedezték, hogy ilyenkor
azon a részen, ahol a folyó még csak átbukni
készül a sziklaperemen, egészen jókat lehet
úszkálni, ha pedig elúsznak a peremig (persze,
csakis olyan helyen, ahol nincs sodrás), akkor
csodálatos látványban lehet részük: lenézhetnek a 110 méteres mélységbe.
Odalent pedig igazi folyami temető van:
óvatlan vízilovak, krokodilok, de bizony emberek is lezuhantak már a magasból a biztos
halált jelentő sziklákra (az előbbiek nyilván
magas vízálláskor...)! Mégis: mindig akadnak
újabb kalandorok, akik ki akarják próbálni,
meg akarják élni ezt a – mindannyian állítják –
felejthetetlen élményt. Sokan közülük ugyanazok, akik kipróbálták már a bungee-jumping
(olv.: bandzsi-dzsamping) néven elhíresült
őrültséget, amikor is az ember a lábára erősített gumikötélben bízva veti magát a mélybe
(általában hidakról, felhőkarcolókról vagy
ritkábban természetes képződményekről),
vagy a bázisugrást, amikor felhőkarcolókról,
tévétornyokról vagy természetes szakadékok
széléről ugranak ejtőernyővel a hátukon a
mélységbe. Állítják: a Viktória-vízesésben való
úszkálás is hasonló élményt nyújt, noha (egy
fokkal, talán) kevésbé veszélyes...

SZTÁRVILÁG
Beyoncé csodás fotói az Allure-ban
számának fotózásán: bájos és természetes fotók készültek róla, az interjúban
pedig vicces dolgokat is megosztott az
olvasókkal.
Beyoncé, mint tudjuk, nem épp milliomoscsaládból származik. Így fiatalabb
korában nemcsak hogy egyedül vágta a
haját, hanem vasalta is – VASALÓVAL!
– Tiszta őrület volt, ma már tudom.
A Destiny’s Childos csajokkal ráhajoltunk
a vasalódeszkára, és próbáltuk egyenesre vasalni a göndör hajunkat. Nyilván nem ment,
de mi azért keményen próbálkoztunk.

A sztár azt is elárulta, hogy februárban érkezik új parfümje, a Beyoncé Heat, amely egy mézes-orchideás, különleges illat lesz. A riporter
szerint egyébként Beyoncé igazán
rossz hangulatban, hullafáradtan
érkezett a fotózásra, és szinte szótlanul ült a fodrászszékben. Egészen
addig, amíg meg nem szólalt a lejátszóból Michael Jackson egyik száma
– akkor aztán táncra perdült, és végigtombolta a dalt a lelkes fodrásszal egyetemben. Ez igen, Beyoncé,
a spontaneitás tökéletes, a képek
pedig gyönyörűek!

Avril legjobb barija
az exférje!
Aa Deryck Whibleyvel történt
pop-punk sztár cáfolta, hogy

szakítása miatt késik az új albuma.
Korábban ugyanis azt pletykálták, hogy a Pink Crust munkacímen futó lemez megjelenése
azért várat még magára, mert az
egyik fő dalszerző-producer, Avril
exférje állandóan durva vitákba
keveredik az énekesnővel, és így a
vártnál sokkal lassabban haladnak
a munkával. A páros három évig
tartó házassága valóban zátonyra
futott, „kibékíthetetlen ellentétekre” hivatkozva el is indították
a válópert, de Lavigne szerint ez

mindössze annyit jelent, hogy
már nem szerelemmel szeretik
egymást.
„Rengeteget dolgozunk együtt,
tökéletesen kiegészítjük egymást
a stúdióban, sőt, Deryck egyike a
legjobb barátaimnak. Nap mint
nap beszélünk telefonon, csak már
más típusú kapcsolat van köztünk,
mint régen” – nyilatkozta egy rádióműsorban.
Avril rajongóinak még jó ideig
türelmesen kell várakozniuk, az
album ugyanis valószínűleg csak
a nyár elején kerül majd a boltokba.

Kellan Lutz szíve
lángra gyúlt
Únem őt választották a Conan, a barbár főszerepére.

gy látszik, nagyon rosszul esett Kellan Lutznak, hogy

Ugyanis a színész most egy időre búcsút intett tervének,
hogy akciósztár lesz, és helyette fejest ugrott egy szép kis
szirupos moziba.
Kellan egészen pontosan a Love, Wedding, Marriage (Szerelem, esküvő, házasság) című romantikus komédiában fog
szerepelni, mégpedig az eredetileg énekesnőnek induló, de
másodrangú színésznővé avanzsált Mandy Moore oldalán,
aki ugyebár mestere már a műfajnak. A filmben Moore egy
házassági tanácsadót játszik majd, aki miközben azért küzd,
hogy idősödő szülei házasságát rendbe hozza, nem veszi
észre, hogy a saját házassága – Kellannel – kezd szétesni.
Hú micsoda izgalmak... Ráadásul a rendező Dermot Mulroney lesz, akinek bár van tapasztalata a romantikus filmekkel
– többek között Julia Robertsszel játszott együtt az Álljon
meg a nászmenetben –, most először próbálkozik csak meg
a rendezéssel, így nem igazán jelent garanciát a sikerre.
Nekünk egy kicsit gyengének tűnik mind a film, mind a
stáb, de van egy tuti tippünk: ha Kellan néhányszor leveszi
az ingét a filmben, már kész is a kasszasiker!
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z énekesnő (és a stáb) igazán kitett
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Amagáért az Allure magazin februári

SZTÁRVILÁG
Grammy-díjátadó ruhaparádéval

Jennifer Hudson, Celine Dion, Smokey Robinson, Usher és Carrie Underwood közösen lépett fel

Jennifer Lopez féloldalas ruhája
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Lady Gaga és két díja

Lte első Grammy-díjátadóján.

ady Gaga kitett magáért éle-

A ruháit, melyekből az est folyamán hármat is bemutatott,
Giorgio Armani tervezte. Persze
nem ő volt az egyetlen, aki ruhá-

jával próbálta felhívni magára a
figyelmet, Britney Spears csipkeruhába préselte magát, az eddig
ismeretlen Nadeea pedig mély
kivágású ruhakölteménnyel hívta fel magára a figyelmet.
Január 31-én tartották meg
az 52. Grammy-gálát, és bár
Beyoncé rekordot döntött a hat
bezsebelt díjával, s Michael Jackson életműdíját személyesen két
idősebb gyermeke vette át, az
est legfigyelemreméltóbb alakja
mégis Lady Gaga volt – valamint
a csipkeruhás Britney Spears, de
ő negatív értelemben. Az énekesnő, aki ezúttal Armani keze
munkáját viselte, csupán két díjat nyert, de így is emlékezetes
a fémcsillaggal való bevonulása
a vörös szőnyegen. Örökre beégett az a pillanat is, amikor – a
valószínűleg Gagától ajándékba
kapott csillogó szemüveget viselő – Elton Johnnal lépett fel.
Bár nem Lady Gaga volt az est
legünnepeltebb előadója – hiszen Beyoncé a női előadók közül
elsőként hat díjat nyert-, azért
szokás szerint ő emelkedett ki
legjobban a tömegből, a már-már
megszokottnak számító egyedi
ruházatának köszönhetően. A
Grammy-díjátadójára azonban
nem a jól bevált stylistja, Nicola
Formichetti álmodta meg ruháit,
hanem személyesen Giorgio Armani, írja a US Magazin.
Az énekesnő a vörös szőnyegen Armani Prive-ruhában okozott torlódást, és valószínűleg
nemcsak a sárgás színű parókája,
és a különleges ruhája, hanem a
kezében látható eléggé veszé-

Pink fellépése

lyesnek tűnő fémcsillag miatt.
„Akárhova megyünk, mindenütt Lady Gaga zenéjét halljuk.
Olyan, mintha korunk betétdala
lenne. Amellett, hogy félelmetes
dalszerzői képessége van, ő egy
modern divatfenomén. Boldog
vagyok, hogy egy számára ilyen
fontos estére, a Grammy-re készíthettem neki ruhákat, és sok
szerencsét kívánok neki” – indokolta Armani, hogy miért is tette
emlékezetessé Lady Gaga első
részvételét a zenei díjátadón.
Persze az énekesnő – aki az
est folyamán rögtön három ruhában is parádézott – sem maradhatott el hálája kifejezésével.
Lady Gaga szerint – azon túl,
hogy milyen megtisztelő Armanit viselni – a tervező egy divatlegenda, és nemcsak divatossá
tette őt, hanem a ruhái által
sokkal jobban kifejezheti a spiri-

tualitását és művészetét. Az más
kérdés persze, hogy a világ mit
gondol az extrém öltözékeiről,
mivel Lady Gaga öltözködésével
olyasmit ért el, amit rajta kívül
kevesen. Az idén ugyanis jelölték
a legjobban és a legrosszabbul
öltözött zenészek közé is.
Az est folyamán nem Lady
Gaga volt az egyetlen, aki többször is átöltözött. A fellépők
igyekeztek kihasználni a lehetőséget, hogy minél többféle kreációt mutathassanak be. Beyoncé,
Pink és Taylor Swift összesen három ruhát mutatott be egy este
alatt. Igaz, Pink esetében nem
feltétlenül beszélhetünk ruháról,
legalábbis a testszínű kezeslábasát túlzás lenne ruhának nevezni...
http://velvet.hu/
trend/2010/02/01/grammy/

11. PÉCSI DIÁKFILMFESZTIVÁL

Filmkészítő verseny általánosés középiskolásoknak
Forgass filmet bármivel!

Nevezés:

Várjuk a magyarországi és a külföldi,
magyar nyelvet ismerő diákok jelentkezését!

• A nevezés csak a kitöltött jelentkezési
lappal együtt érvényes.
• Egy alkotó több filmmel is pályázhat.
• Ha egynél több filmet nevezel, kérjük,
tölts ki minden alkotás mellé egy jelentkezési lapot.
(Jelentkezési lap letölthető a honlapunkon: www.diakfilmfesztival.hu)
• Bármilyen technikával készülhetnek a
pályaművek.
• A versenyre minden filmet külön
DVD-lemezen, DVD-formátumban kell
leadni. (Kérjük, a lemezekre írjátok rá az
alkotó nevét és a film címét.)
• A filmekhez, kérjük, mellékeljetek egy
fotót a filmből vagy az alkotókról (.jpg formátumban, 300 dpi felbontásban, külön
DVD- vagy CD lemezen, vagy e-mailben).

A jelentkezés részletei:
Korosztályok:
1. Általános iskolások (vagy 8. évfolyamig)
2. Középiskolások (9–14, 15, 16. évfolyam)
Kategóriák:
1. Dokumentumfilm, riport (nincs időkorlát)
2. Animációs film (max. 10 perc)
3. Rövidfilm (kísérleti film, reklámfilm,
videoklipp stb., max. 10 perc)
4. Kisjátékfilm (nincs időkorlát)

• A versenyprogramban szereplő filmeket előzsűri válogatja ki (a versenyprogramba válogatott filmek listája 2010.
március 20-a után elérhető lesz honlapunkon).
A beküldött filmeket szakmai zsűri értékeli és díjazza.
Jelentkezési határidő: 2010. március
30.
Cím: (postai úton vagy személyesen):
Pécsi Ifjúsági Központ Ifjúsági Háza
7622 Pécs, Nagy Lajos Király út.13.
A feladványra írjátok rá: „11. Pécsi Diákfilmfesztivál”
További információ:
www. diakfilmfesztival.hu <http://
www.diakfilmfesztival.hu>
www.ihpecs.hu <http://ihpecs.hu>
info@diakfilmfesztival.hu
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Farsangi gyermekjelmezbált szervez az
újvidéki Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület február 13-án (szombaton).
Bejelentkezni 17 órától lehet a zsűrinél, a
műsor 17.30-kor kezdődik. Bővebb információk a 021/4740-697-es telefonszámon
kaphatók.
A belépés díjtalan, mindenkit szeretettel várnak a szervezők!

