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A jövő heti Jó Pajtás
címoldala és posztere

Ájáratják vele. A rászedett személy az április bolondja.

prilis bolondja a népszokás szerint az, akit április elsején rászednek, a bolondját

Több országban elterjedt szokás. Eredete nem tisztázott. Talán a bolondos áprilisi
időjárásból ered. Egyik magyarázata szerint kelta népszokás volt, hogy április kezdetén vidám, bohókás tavaszi ünnepeket ültek. Más magyarázat szerint IX. Károly francia
király egyik rendeletéből ered. 1564-ben az új esztendőt április 1-jéről január 1-jére
tétette. Az akkor szokásban lévő újévi ajándékozás megmaradt, de a rendelet után
április elsején már csak bolondos ajándékot adtak egymásnak az emberek.

Új tantárgy:
alvásóra az iskolában!
Abe az iskolákban: alvásórát, ami a szunya
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ngliában érdekes új tantárgyat vezettek

helyes technikájára neveli az ifjúságot!
Matek, fizika, töri, irodalom, alvás, német – akár így is mutathatna pár száz brit
tinédzser órarendje, hiszen már négy nagy
iskolában is a tanrend hivatalos része a
szunya. Mit kell azon tanulni? – kérdezheti a felületes szemlélődő, az angoloknak
azonban erre is konkrét válaszuk van. Egy
országos felmérés ugyanis bizonyította,
hogy a tinik nagy része nem kapja meg a
szükséges kilenc (!) óra alvást, hanem átlagosan hat órát töltenek csukott szemekkel, a fiatalok nagy része pedig mindössze
négy órát alszik.
Azt már eddig is tudtuk, hogy a meleg
ágy hiánya számos betegség melegágya:
a depresszió, a figyelemzavar, koordinációs problémák, cukorbetegség, elhízás,
anyagcserezavarok és a többi. Az alváshiány serdülőkorban a szervezet fejlődését is
hátráltatja, és ennek megfelelően a négy-öt
órás szundik a teljesítmény csökkenéséhez
vezetnek.

„Döbbenetes, hogy rengeteget foglalkozunk a sport és az egészséges életmód kérdésével, de eddig még a kormány nem ismerte
fel, hogy az alvás mindennek az alapja, ezért
a tanrendben is kiemelt figyelmet kell fordítani a létfontosságú élettani jelenségnek”
– mondta a glasgow-i Sleep Scotland civil
szervezet igazgatója, aki országszerte a tantárgy fontosságát promotálja. Azt is elmondta, hogy szerinte az a legnagyobb baj, hogy a
fiatalok ugyan tizenegy-éjfél körül nyugovóra térnek, de még órákig neteznek, tévéznek,
játszanak az ágyban, amitől úgy felpörögnek,
hogy utána órákig nem képesek aludni. To-

vább ront a helyzeten a sokféle energiaital és
magas cukor- és koffeintartalmú táplálék.
Az órákon a diákok megtanulják, milyen
hatással van az alvás és az alvás hiánya szervezetükre, elsajátítják azokat a tippeket,
amelyeknek a segítségével ellazulhatnak,
mindent megtanulnak az ételek, italok és
más környezeti tényezők alvással való kapcsolatáról. Ha meg nagyon unják a duruzsolást, egyszerűen álomra hajtják a fejüket a
padban... hol máshol, ha nem szunyaórán
fér ez bele a tanmenetbe?
Megjegyzés: nem is rossz ötlet, ugye?
Nálunk is bevezethetnék!

„Az élet egyikünk számára sem könnyű, de hinnünk
kell, hogy tehetségesek vagyunk valamiben...”

A

nyolcadikosok már döntöttek, hogy
melyik iskolába iratkoznak, mert készülnek a fölvételire. Nem könnyű a dolguk.
Annak, aki gimnáziumba iratkozik, még van
négy éve eldönteni, milyen hivatást válasszon.
Mert nem mindegy, mit választotok, hogy aztán elmondhassátok Adamis Anna dalát:

ban a humán tantárgyak érdekelnek. Voltam
már Szabadkán a Nemes Nagy Ágnes szavalóversenyen, fogalmazási versenyeken vettem
részt, itt az iskolában az énekversenyen első
lettem. Minden adottságom megvan, hogy
ezen a pályán induljak.
Réka a zentai gimibe megy. Jó, ha valaki
már tudja, hogy tovább akar tanulni, mert a
gimnázium mindenkit fölkészít az egyetemre.
– Pszihológus szeretnék lenni, azért
megyek a gimnáziumba – jelenti ki Réka.
– Szeretem a gyerekeket, szeretnék nekik
segíteni, mint ahogyan minket is útbaigazít
az iskola pszihológusa, különösen most, mikor pályát kell választanunk. A nyelv miatt
lehet, hogy Budapesten folytatom a tanulmányaimat.
Zsófi is gimnáziumban folytatja tanulmányait, mégpedig a szabadkai Kosztolányi
Dezső Nyelvi Gimnáziumban. A tavaszi szünetben már készül is a fölvételire. Hogy magyar- vagy angoltanár lesz-e, majd a négy év
alatt eldönti. Habár táncolni is szeret…
– Szerettem volna táncművészeti iskolába
menni, de az idén nem nyílt – folyatja Zsófi a
pályaválasztással kapcsolatos eszmefuttatást
–, így a gimnáziumban tanulok tovább. Mivel
Topolyán táncolok, így majd Szabadkáról továbbra is oda járok gyakorolni. A táncot nem
hagyom abba, sőt, ha majd dolgozom, hobbiként táncoktatással is foglalkozom, mert
annyira szeretek táncolni.
Henrietta nagyon szép pályát választott.
Egészségügyi nővér lesz. Elmondása szerint
segíteni szeretne a betegeken.
– Az idén döntöttem el – mondja Henrietta –, hogy Zentára iratkozom az egészségügyi

középiskolába. Egyszer el volt törve a kezem,
s sokat segítettek rajtam a nővérek. Eldöntöttem, hogy gyógytornász leszek.
Szeredi Anett anyukája könyvelő, így van
tudomása arról, mit jelent az, ha közgazdasági
középiskolába megy. Szereti a számítógépes
munkát.
– Nyolcadik után Zentára megyek a közgazdasági iskolába. Nyugis munka, gondolom, megtetszik a négy év alatt a könyvelés.
Ha nem, majd valamilyen egyetemet választok. A négy év alatt majd eldöntöm, hogy mi
leszek.
Noémi is ebbe az iskolába megy, de ő már
tudja, hogy pontosan melyik szakra.
De, ha nem tetszik meg neki ez a munka, az
iskola befejeztével lehet belőle még óvónő is!
– Ha befejezem a közgazdasági iskolát,
egy bankban szeretnék elhelyezkedni, ezért
a pénzügyi szakot választom. Hasonlóan,
mint Anett, majd meglátom a négy év alatt,
milyen is ez az iskola. Az idősebb tesóm is a
közgazdasági középiskolát fejezte be, s most
magyartanár lesz. Ha befejezzük ezt az iskolát, elmehetünk bármelyik egyetemre. Nekem, ha nem tetszik, óvónő leszek – fejezi be
Noémi.
Nem könnyű a dolgotok, de vigasztaljon
benneteket, hogy nem az a fontos, hogy ki
milyen tanuló, hanem, hogy megtalálja mindenki a neki megfelelő szakmát, hivatást. Valahol olvastam: „Az élet egyikünk számára sem
könnyű, de hinnünk kell, hogy tehetségesek
vagyunk valamiben, hogy ezt a valamit bármi
áron el kell érnünk.”
Koncz Erzsébet



Az adai Cseh Károly iskolában nagyon is
komolyan veszik a pályaválasztást. Akikkel beszélgetünk, Dobrotka Mária magyartanárnő
tanítványai szinte mindannyian színkitűnő tanulók, s tovább akarnak tanulni: Skíta Anett,
Vajda Sára, Móricz Anett, Farkas Réka,
Juhász Zsófia, Hugyik Henrietta, Szeredi
Anett és Boros Noémi.
Skíta Anettnek nagy tervei vannak. Ügyvédnek tanul majd. Hogy ki a példaképe, nem
mondja. Csak annyit, hogy ügyvéd lesz. Biztosan vonzza a sok pénz vagy a hírnév. De, hogy
miért éppen közgazdasági iskolába megy? Legyen a négy év után diplomája? Jó elgondolás! Talán azért, mert a rendőri munka is tetszik
neki, ki tudja?
– Zentára megyek a Közgazdasági Középiskolába – kezd a mesélésbe Anett –, de nem
a közgazdasági pálya vonz, jogra iratkozom
a középiskola elvégzése után, hogy ügyvéd
lehessek. No ez még nem biztos, lehet, hogy
rendőr leszek. Majd állítgatom le az úton közlekedő szabálytalankodókat…
Sárának már komoly terve van. Zenetanárnő lesz.
– Nyolc éve zongorázom – magyarázza
Sára –, s nagyon szeretem. Szabadkára készülök a zenei középiskolába, utána meg egyetemre iratkozom majd, hogy zongoratanárnő
lehessek. Bach-, Mozart-, Beethoven-darabokat játszom, s majd igyekszem megszerettetni
a tanítványaimmal a komolyzenét.
Móricz Anett Szegedre megy a Deák Ferenc Gimnáziumba. Neki is nagy terve van: jelentkezett a TV 2 Megasztár c. műsorába! Mire
e sorok megjelennek, túl lesz a meghallgatáson, lehet, hogy már megismeri az egész világ,
mint a kishegyesi Rúzsa Magdit, a csantavéri
Dér Henriettát…
– Azért megyek Szegedre, mert itt nálunk nincs média szak, meg én ott születtem
– meséli Anett –, és egyetemre is készülök.
Szegeden jártam pszihológusnál, s az volt a
véleménye, hogynekem ez a pálya megfelel,
mert humán beállítottságú vagyok. Valójá-
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Arra születtem, hogy kisgyermek legyek,
s anyám mellett lassan játsszam hosszú éveket,
arra születtem, hogy felnőtt is legyek,
s megértsem a szóból azt, amit lehet,
s végül arra jöttem én a világra,
hogy elhiggyem azt, hogy nem vagyok hiába.

Áprili-li-li-li!
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Á

prilis az év legtréfásabb napjával köszönt ránk. Ezen a napon szabad a csíny,
a tréfa, bolondozás, még szégyenkezni
sem kell miatta, ha a másikat becsapjuk egy kicsit, hiszen ez a nap erről szól. Persze az sosem
kellemes, ha mások nevetnek rajtunk, de nem
is kell adósnak maradni, hiszen mi ugyanúgy
megtréfálhatunk mindenkit. Mivel pontosan
tudjuk, hogy ez egy bolondos nap, amikor
mindenki azon igyekszik, hogy beugrasson
minket, képesek vagyunk minden mondat
mögött füllentést sejteni, de sokan bármenynyire is gyanakvóak, végül bedőlnek a tréfának. Aztán persze nevethetünk egy jót, majd
visszaadhatjuk a kölcsönt.
Ezen a napon az iskolában is kicsit más a
hangulat, és nemcsak a tanulók tréfálják meg
egymást, hanem a tanárok is füllentenek a diákoknak. Az szabadkai Jovan Mikić iskolában
legalábbis biztosan így van, mondják beszélgetőtársaink, az ötödikes Vrbaski Viktor és
Baracskai Vidor, valamint a hatodikos Lajkó
Fanny, Kenyeres Valentina és Gyurics Anett.
– Ezen a napon általában mindenkit becsapunk, és ilyenkor szoktak a lányok is ajándékot adni a fiúknak, mert úgy tartják, hogy
ez a fiúk napja, talán azért, mert a fiúk is olyan
bolondok. Úgyhogy mi is valami kis bolondos
dologgal lepjük meg őket. Mivel nagyon örülnek neki, szerintem az idén is kitalálunk majd
valamit. Különben egész nap megy a tréfálkozás, és vannak nagy nevetések, amikor valakit
tényleg igaziból sikerül átverni. Néha még
a szüleinket is megvicceljük, sőt a tanárok is
tréfálkoznak velünk. Engem is elég sokszor átvertek már, talán én is kicsit hiszékeny vagyok.
Egyszer a testvérem azt mondta, menjek el a
boltba, mert minden ingyen van, én meg el is
mentem, és jól bevásároltam, csak nem tudtam fizetni – emlékszik vissza Fanny.
Valentina szereti ezt a napot, mert különösen vicces, és mindenki mindenkit igyekszik
megtréfálni, ugyanakkor senki sem sértődik
meg, pont azért, mert ez a nap pontosan erről
szól.
– Ellentétben Fannyval, én nem vagyok
olyan hiszékeny, és nem dőlök be olyan könynyen, persze megtörtént már, hogy engem is
sikerült átverni. Ha nagyon komolyan, meggyőzően beszélnek, akkor elhiszem, de a butaságoknak nem dőlök be, mert nem szeretném, hogy én legyek április bolondja. Volt már
olyan, hogy a fiúk azt füllentették, hogy elmarad az egyik óránk, és mi nem mentünk be a
tanterembe, de közben azért kiderült, hogy
mégis lesz óránk. Ezenkívül is sok tréfát kitaláltak nekünk, bár nem nagyon emlékszem már,
mit. Sokat gondolkodtam rajta, hogyan tudjuk
az idén mi megtréfálni a fiúkat, és van is néhány ötletem, de nem szeretném előre elárulni, mik azok – mosolyog Valentina.
– Én nagyon szeretem ezt a napot, így is
szinte mindennap tréfálkozunk, hát még ezen

a napon. Persze pont ezért nem is annyira különleges ez a nap – mondja Viktor. – Sokszor
megtréfálnak a barátaim, és általában be is
dőlök nekik, de én is ki szoktam találni ugratásokat. Például volt már, hogy eldugtuk valakinek a füzetét, ő meg azt hitte, nem is hozta
el magával az iskolába, már mondta is a tanárnőnek, hogy nincs itt a füzete, mi meg elkezdtünk nevetni, és visszaadtuk neki. Mivel most
ötödikesek vagyunk, még nem tudom, milyenek a tanárok ezen a napon, de szerintem ők is
viccelődnek a diákokkal. Szerintem ezen a napon sokkal lazábban veszik az emberek az ugratásokat, és nem sértődnek meg azért, amit
egyébként nem hagynának szó nélkül, bár én
egyébként sem vagyok sértődős.
– Szerintem nagyon fontos a tréfálkozás
akkor is, ha éppen nem április elseje van. Jó,
hogy megnevettetjük egymást nagyszünetben, vidámabbak a napjaink, jobb a baráti
kör hangulata is. Ezen a napon is rengeteget
viccelődünk, becsapjuk egymást, sokkal jobb
a kedvünk, és valahogy másként érezzük
magunkat, mint egy átlagos napon. A hihetetlen dolgokra igyekszem nem reagálni, de
ha valami olyat mondanak, ami igaz lehet, azt
el is hiszem, úgyhogy elég könnyű engem átverni. Nem a legjobb érzés, ha nevetnek az
emberen, de el lehet viselni – mondja Anett.
– A tanárok is kicsit másként viselkednek, bár
őket nem szoktuk megviccelni, mégiscsak a

tanáraink és nem a barátaink, némelyik tanár
azonban megtréfál minket, hogy rosszabb
jegyet kaptunk, vagy nem várt feleléssel
kezdődik az óra. Meg ilyenkor kicsit engedékenyebbek is, volt hogy elmaradt az ellenőrzőírás is. Mindig közösen találjuk ki, hogy
mit veszünk a fiúknak, aztán valamelyikünk
megveszi. Szerintem jó dolog, hogy a fiúkat
is minden évben egy napon meglepjük valamivel.
– Nem szeretem ezt a napot – jelenti ki
Vidor. – Nem szeretem, ha valaki szándékosan ugrat, és hazugságokat magyaráz, hogy
bedőljek, aztán meg az egész iskola rajtam
nevet. Ez rossz érzés. Az, hogy a lányok megajándékoznak minket, az jó dolog, de azt hogy
szándékosan nevetségessé akarnak tenni, már
kevésbé. Mondjuk jó lenne, ha ezen a napon
a kantinban a fiúk ingyen ehetnének. Azért
mondják, hogy ez a fiúk napja, mert bolondnak hisznek minket, pedig nem vagyunk azok.
Egyébként a viccelődést jó dolognak tartom,
én is szoktam tréfálkozni, jókat tudunk együtt
nevetni, de a sértő viccek ebbe már nem férnek bele, ezen a napon mégis néha túlzásba
viszik a dolgot. Volt már egyszer részem ilyesmiben, azóta nem szeretem az április elsejéket. Bár a tanárok szerintem ilyenkor lazábbak
egy kicsit, és ez azért tetszik.
Sztojánovity Lívia

Versengő fajok

sával bizonyos vizekből kiszorította az őshonos sisakteknősöket Dél-Afrikában. Hasonló
jelenségnek vagyunk tanúi napjainkban Európában is, például Dél-Franciaországban.
Mocsári teknősökkel közös tavakban tartva
megfigyelhető, hogy agresszivitása a táplálék
megszerzésének gyorsaságát és a falánkságot
jelenti. Etetéskor a sokkal megfontoltabban
táplálkozó mocsári teknősök szájból is képes
kirángatni a haldarabokat.
Nem csak a jövevény fajok érdemelhetik
ki azonban a nem túl hízelgő, agresszív jelzőt.
Őshonos fáink közül a fehér nyírfát is gyakran
illetik vele, amely hazánkban nagyobb önálló
állományokat csak ritkán alkot, ám a legtöbb
erdőben elegyfaként itt-ott felbukkan. Termése könnyű, ekképp messzire utazik a szelek
szárnyán, ezért mindenhol előfordulhat, ahol
kedvezők számára a feltételek.
A fénnyel szemben szűk tűrésű, mert nagy
a fényigénye, és éppen ez az adottsága teszi
bizonyos esetekben „agresszívvá”. Ha egy zárt
bükk- vagy tölgyállományban a szélvihar kidönt néhány fát, és azok további fákat dönte-

nek le a lábukról, olyan nagyobb „lék”, fényben
gazdag folt jelenik meg, amely kedvező feltételeket teremt a fehér nyír számára. Az odahulló magvak gyorsan kicsíráznak, és jóval gyorsabb ütemben fejlődnek, mint a tölgy- vagy
bükkmagoncok. Ezért kezdetben lépéselőnyben van a konkurens lombos fákkal szemben,
és a széldöntés helyén akár egy kisebb nyíres
is keletkezhet. Egy „nyírfaöltő” után azonban
helyreáll a béke.
Viszonylag rövid életű fa, mert hatvannyolcvan év után elpusztul. Minthogy a természetes nyílásban megtelepedő nyírállomány
fái csaknem egyidősek, nagyjából egyszerre
pusztulnak is el. Az addig alattuk senyvedő
csenevész tölgyek vagy bükkök viszont már
elég erősek ahhoz, hogy árnyékoló hatásukkal
visszaverjék a következő nyírnemzedék támadását...
Egy-egy növény agresszivitása gyakran
a kertünkben is megfigyelhető. A lágy szárú
virágosok közül elsősorban a vegetatív hajtásrészekkel, a föld felett például indákkal,
a föld alatt pedig tarackkal alattomosan terjeszkedők azok, amelyek kiszorítják a kevésbé
erőszakos, ültetett kedvenceket. Ezért nem
tanácsos a kertünkbe beletelepíteni például
a nagy csalánt, bármennyire is hasznos levéldrogot szolgáltat. Hasonló a helyzet a cserjék
közül a fekete bodzával. Óvatosnak kell lennünk, mert később minden gyommentesítési
munka (emberi agresszivitásunk) kevésnek
bizonyulhat ellene.
Sz. G.

Medvelepke és hernyói
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A

gresszivitásra a rovarvilágban is van
példa. Az amerikai fehér medvelepke
(Hyphantria cunea) az 1950-es évek leg
elején került Európába a importáruba keveredve (hasonló módon – banánszállítmányban
– már zöld mamba nevű mérges kígyó is került
hozzánk, ez azonban szerencsére nem tudott
megmaradni). A medvelepke agresszív terjeszkedése miatt néhány év alatt meghódította
szinte az egész ókontinenst. Ebben az esetben is fontos tényező volt, hogy természetes
ellenségei gyakorlatilag hiányoztak. Emellett
azonban az is szerepet játszott gyors elterjedésében, hogy a hernyói polifágok, azaz szinte
minden lombos fa levelét elfogyasztják, ráadásul a lombkoronaszintben táplálkoznak. Fiatalon közös szövedékben élnek, később azonban,
miután megnőttek, a nagyobb tápanyagigény
miatt elhagyják a védelmet nyújtó köteléket, és
szétmásznak. Ilyenkor szívesen ejtik le magukat
az alsóbb ágakra, így az utak melletti fákról szekerekre és teherautók ponyváira is potyognak,
amelyek azután szerteszét hurcolják őket.
Az agresszív terjeszkedésre a gerincesek
körében is találunk példát, amint azt a vörösfülű ékszerteknős „világhódító karrierje”
is bizonyítja. Ez az Egyesült Államok középső
és déli felében, valamint Mexikó északi részén
őshonos faj hazájában a víz alatti növényekkel
dúsan benőtt mocsarak és tavak ragadozója.
Az alig ötdináros nagyságú, színpompás
(mesterségesen tömegesen keltetett) apróságokkal az élelmes állatkereskedők a hetvenes
évektől szinte az egész világot elárasztották.
Nagyon sokan csak a vásárlást követően döbbentek rá arra, hogy a vörösfülű ékszerteknős
megfelelő körülmények között rendkívül gyorsan megnő. Az akváriumokat, terráriumokat
kinövő kedvenceket pedig gyakran engedték
szabadon egykori tulajdonosaik. Csak ekkor
derült ki, hogy e faj rendkívül jó alkalmazkodóképességű, és előbb-utóbb az őshonos vízi
teknősök táplálékkonkurensévé válhat.
Már a múlt század kilencvenes éveinek
elején olvashattunk arról, hogy agresszivitá-

Fehér nyírfa



Vörösfülű ékszerteknős

Fejlett élőlényeket találtak
az Antarktisz alatti jéghideg vízben
A

NASA kutatói legfeljebb mikrobákat vártak, ehhez képest
egy rákszerű lényt és egy medúzát is felfedeztek az Antarktisz alatti jéghideg, fény nélküli vízben. Egyelőre sok a kérdőjel.
Meglepő felfedezést tettek a kutatók, akik először figyeltek
meg egy rákszerű állatot és egy medúzafélét az Antarktisz vastag
jégtakarója alatt. Azt feltételezték, hogy kétszáz méterrel a jég
alatt az örök sötétségben legfeljebb csak néhány mikroba létezhet. A szokatlanul fejlett élőlényeket az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA munkatársai találták meg. Lyukat fúrtak a jégbe, és a
húsz centiméter átmérőjű résen leeresztettek egy videokamerát,
amelybe legnagyobb meglepetésükre belekapaszkodott egy, a
garnélával távoli rokonságban álló kíváncsi Lyssianasid amphipod, és sikerült elcsípni egy csápot is, amely egy nagyjából harminc centis medúzáé lehet. A tudósok nem értik, hogy élhetnek
ilyen fejlett élőlények olyan mostoha körülmények között, mint a
Déli-sarkvidék vastag takarója alatti jéghideg, fény nélküli víz.

Legek
Legidősebb
élő szervezetek
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Fajok

Kialakulásuk

algák, baktériumok . . . . . . . . . . . . 3,5 milliárd
rákfélék  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 millió
puhatestűek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 millió
halak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480 millió
zöld növények . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 millió
rovarok és pókok  . . . . . . . . . . . . . . . 370 millió
kétéltűek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 millió
hüllők . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 millió
emlősök . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 millió
virágos növények . . . . . . . . . . . . . . . 140 millió
évvel ezelőtt

Egy Lyssianasid amphipod kapaszkodik a kamera kötelébe

Mercy
Ahívják, Mercy. Ő tacskókeverék. A kis ebet

z én kis házi kedvencem egy kutya. Úgy

anya egyik régi barátnőjétől kaptuk. Mercy
kislány. Szoktuk még becézni Mercykének,
cukifalatnak, kishercegnőnek, pici kutyusnak.
Mercykének van két nagy fülecskéje, ami
mindig lobog, amikor fut. A homloka ráncos.
A feje hosszúkás. A nyakától a mellkasáig egy
fehér csík húzódik. Rövid lábú, barna és fekete
szőrű. A farka vaskos. Ő egy kis eleven, és játékos kutyus. Mindig ugrál rám, és addig nem
hagyja abba még meg nem simogatom. Egy
kis okos kutyus. Már elég sok parancsot tud,
mint például: ugrik, nyugszik, nem szabad, és
hozd ide a nyamit! A nyami az ő sárga gumicsontja. Ide is hozza, csak nem adja nekem.
Általában tejben vagy vízben áztatott maradékot kap, de van, amikor kutyatápot. Egy fa
kutyaházban él. Ki van bélelve régi rongyokkal, meg régi szivacsokkal is, csak azokat kihozta, és szétrágta. Van egy rózsaszín labdája,
és a már említett sárga gumicsontja. Szerintem Mercynek anya és én vagyunk a kedvence a családból. Azért, mert anya ad neki enni,
én pedig már egy külön történet vagyok, amit
most elmesélek nektek. Amikor elmentünk kiválasztani, melyik lesz a mi kutyánk, mindenki
a családból kapott egy kutyát a kezébe, hogy
válasszuk ki, melyik kell. Öten voltak testvérek,
három kislány és két kisfiú. Két kislány már el
volt ígérve, de mi is olyat szerettünk volna. Ő
hozzám került. Velem ismerkedett meg legelőször. Amikor másodszorra mentünk, már nagyobbacskák voltak. A kisfiúk olyanok voltak,
mint Ákos, Dani, Lajos vagy mint Márkusz. Az
egyik leült, és szépen lassan elkezdte kioldani
anya cipőpertlijét. A másik megfogta a kabá-

tujjamat, és húzott az anyjához. A kislányok
olyan Balog Rékák voltak. Kis visszahúzódók.
Végül meglett Mercy is. Megint az én ölembe
került. Olyan kis álmoskás volt. A kis Danik
persze irigykedtek, hogy őket is vegyem az ölembe. Megpróbáltam mindet az ölembe venni, de aki már nem fért fel, az az ujjamat rágta.
Sajnáltam otthagyni őket. A kis ebek a kapuig
követtek. Amikor harmadszorra mentünk, már
el is hoztuk Mercyt. Mivel én hoztam ki az autóból is, szerintem ezért vagyok a „kedvence” .
Mercy a második kutyám. A második legjobb
barát. A szeretetét hízelgéssel mutatja ki. Általában mikor hazaérek, lapul (hízeleg), amíg
meg nem simogatom. Rossz tulajdonsága,
hogy elveszi a kesztyűket, széthordja a papucsokat, kicsupálja a virágokat, megrágja a
cserepeket. Szeretem benne, mikor nyugodt,
és hagyja, hogy simogassam.
Mercykéről ezt tudtam leírni. Ja, és valamit a nevéről. Amikor néztem a mr. Beant,
mister Bean Franciaországban volt, és megköszönte neki egy ember, hogy átengedte
az úton. Azt mondta neki: Mercy. Nekem
megtetszett ez a szó, és így neveztem el a kutyámat. Remélem, most már mindent tudtok
Mercyről.
Dér Lilla, Ada
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Oliver Pollock,
egy New Orleans-i üzletember, megalkotta
a $-jelet.

1748 (262 éve történt)
Megtalálták Pompei romjait.
Április 2.
Ma Áron, Ferenc, Tünde, Mária
napja van.
Áron
Bibliai név, talán héber eredetű. Jelentése: ihletett, tisztán látó, vagy: a bátorság
hegye.
Tünde
Vörösmarty Mihály alkotta a tündér szóból Csongor és Tünde című drámai költeményében.
Nagypéntek – Krisztus Pilátus általi
halálra ítélésének, megostorozásának
és kereszthalálának a napja. A húsvét
Jézus Krisztus feltámadásának ünnepe
a keresztény egyházak legrégibb, a zsidó
pészahra visszavezethető ünnepe.
1872 (138 éve történt)
Nyolcvanéves korában meghalt Samuel
Finley Breese Morse amerikai festő és
feltaláló, aki az elektromágneses távíró
megszerkesztésével új korszakot nyitott
a hírközlés technikájában.
2005 (5 éve történt)

Elhunyt Karol Jozef Wojtyla, II. János Pál
pápa.

Létrejött az első mobiltelefon-kapcsolat.
Martin Cooper, a Motorola fejlesztője telefonált egy New York-i utcáról.
Április 4.
Ma Izidor napja van.
Izidor
Görög eredetű név. Jelentése: Ízisz
(egyiptomi istennő) ajándéka.
Húsvétvasárnap – a feltámadás napja.
Ez Jézus Krisztus feltámadásának ünnepe, a keresztény egyházak legrégibb, a
zsidó pészahra visszavezethető ünnepe.
1929 (81 éve történt)
Meghalt Karl Friedrich Benz német mérnök, a világ első autójának megalkotója.
1946 (64 éve történt)

Megszületett Spiró György író, színházi
rendező, irodalomtörténész.
Április 5.
Ma Vince, Irén, Teodóra napja van.
Vince
A Vincentius latin név rövidüléséből
származó Vince győztest, győzedelmest
jelent.

Teodóra
Görög, német eredetű név, a Teodor férfinév női párja. Jelentése: Isten ajándéka.
1846 (164 éve történt)
Gróf Széchenyi István elnökletével megalakult a Balaton Gőzhajózási Társaság.
Az alapszabályt kézírással Kossuth Lajos
írta.
1908 (102 éve történt)

Megszületett Herbert von Karajan osztrák karmester.
Április 6.
Ma Bíborka, Vilmos, Dénes, Taksony
napja van.
Bíborka
Régi magyar női név. A bíbor közszó
jelentése az Árpád-korban: finom lenszövet. A drága kelme nevét az úrnők
bóknévként, a szövőnők foglalkozásnévként kapták. A Bíbor, Bíbora női névnek
a 19–20. században felújított, kicsinyítő
képzős változata.
Taksony
Török eredetű régi magyar név, Árpád fejedelem unokájának, a negyedik magyar
nagyfejedelemnek, az összes Árpád-házi
király ősének a neve volt. Jelentése: jóllakott, elégedett, vad, kegyetlen, féktelen,
szilaj.
1490 (520 éve történt)
Bécsben 47 éves korában meghalt I.
(Corvin) Mátyás, aki 1458-tól Magyarország, 1469. óta Csehország királya volt.
1485-ben foglalta el Bécset a III. Frigyes
császár elleni háborúban, és oda tette át
székhelyét.
1974 (36 éve történt)

Az ABBA együttes Waterloo című számával Svédországban megnyerte az eurovizós dafesztivált, ezzel kezdetét vette
karrierjük.

Április 7.
Ma Herman, József, Árpád, Ármin,
Mária napja van.
Árpád
Régi magyar név, az árpa szó -d kicsinyítő képzős származéka.
Ármin
A germán keruszkuszok fejedelmének
latin Arminius nevéből rövidült.
30. április 7. (1980 éve történt)

Keresztre feszítették Jézust Jeruzsálemben. 30. április 7-én vagy 33. április 3-án,
a zsidó pászkaünnepet megelőző pénteken végezték ki a Golgotán, Jeruzsálem
kapujában a názáreti Jézust. Az évszám
nem pontos, mert a 6. században egy
római szerzetes (Dionysius Exiguus)
hibásan számította Jézus születésének
időpontját. A 8. századtól ez az időszámítás terjedt el a latin egyházban, majd
a 18. század elején a keleti kereszténység körében is. A mai kronológusok
Jézus születését i. e. 6-ra, vagy i. sz. 6-ra
teszik. Jézus Krisztus (görög, khrisztosz
= felkent, eredete: khrisztianosz = keresztény), a kereszténység alapítója – az
i. sz. 1. század második felétől lejegyzett
evangéliumok alapján – 30 évesen tűnt
fel tanításaival Galilea falvaiban. Tizenkét
tanítványával együtt járta az országot és
prédikált. Messiást, a zsidó népnek megváltást hozót látták benne hívei. A zsidó
vezető körök, a főpapok és írástudók attól féltek, hogy a nép az új tanokat fogja
követni, és elfordul az igaz hittől. A főpapok féltették befolyásukat, lázadónak
tekintették. Nyomásukra Pontius Pilátus,
a római helytartó halálra ítélte istengyalázás miatt – mivel Jézus magát Messiásnak nevezte –, és keresztre feszíttette.
Április 8.
Ma Dénes, Valter napja van.
Dénes
Görög eredetű név, a Dionüsziosz névből származik. Jelentése: Dionüszosznak
ajánlott. A görög mitológiában Dionüszosz a bor és a szőlő istene.
Valter
Német eredetű név. Jelentése: uralkodó
sereg.
1919 (91 éve történt)
Meghalt Eötvös Loránd, világhírű magyar fizikus, geofizikus, a torziós inga
feltalálója.
1973 (37 éve történt)
Meghalt Pablo Picasso spanyol festő, a
20. század festészetének legnagyobb hatású egyénisége, a kubizmus egyik atyja.
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Április 3.
Ma Buda, Richárd, Irén, Keresztély
napja van.
Buda
Régi magyar személynév. Keresztnévként a 19. században újították fel. Eredete vitás. Lehet a helység neve. Más
magyarázat szerint a szláv Budimir személynévből származik. E név elemeinek
a jelentése: lenni + béke.
Keresztély
A latin Christianus név régi magyar alakváltozata. Jelentése: Krisztushoz tartozó,
keresztény.
1968 (42 éve történt)
Bemutatták Stanley Kubrick 2001 – Űrodüsszeia című filmjét.
1973 (37 éve történt)



Április 1.
Ma Hugó, Pál, Urbán napja van.
Hugó
A Hug- kezdetű, germán eredetű nevek
rövidülése. A névelem jelentése: értelem.
Pál
A latin Paulus névből származik. Jelentése: kicsi, kis termetű férfi.
Urbán
A név eredete: az Orbán névnek a latin
eredetihez közelebb álló alakváltozata. A
latin Urbanus névből származik, jelentése: városi.
Április 1. – Bolondok napja – a téltemető, tavaszköszöntő hagyományokon
alapuló ünnepet már az ókori görögök is
egymás megtréfálásával köszöntötték.
1778 (232 éve történt)
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1873 (137 éve történt)
Alfred Paraf szabadalmaztatta a margarin receptjét.
Április 9.
Ma Erhard, Malvin, Vince, Dömötör,
Lél napja van.
Malvin
Germán eredetű összetett név, a németben a Malwin férfinév, női párja a Malwine. Jelentése: a jog barátja.
Lél
Finnugor magyar eredetű név, Árpád
fejedelem dédunokájának a neve. Jelentése: kürtös, kürtfúvó.
1969. április 9. (41 éve történt)

filmrendező. Budapesten született zsidó családban, eredeti neve Kertész Kaminer Manó. 1926-ban Kertész az Amerikai Egyesült Államokba emigrált és
Michael Curtiz-re angolosította nevét.
Hosszú hollywoodi karrierje során több
mint 100 filmet készített (Casablanca,
Hét tenger ördöge, Huckleberry Finn
kalandjai, Robin Hood, Nem vagyunk
angyalok).
http://hu.wikipedia.org/wiki/Michael_Curtiz
Április 11.
Ma Leó, Szaniszló, Leona, Klió
napja van.
Szaniszló
A szláv Stanislav névből származik. Elemeinek jelentése: állhatatosság, szilárdság, dicsőség.
Klió
Görög eredetű név. Jelentése: hírnök,
dicsőít, ünnepel.
1848. április 11. (162 éve történt)

Hivatalba lépett az első magyar felelős
kormány gróf Batthyány Lajos vezetéA brit szuperszonikus repülőgép proto- sével. V. Ferdinánd magyar király beretípusa a bristoli Filton repülőtéren emel- kesztette az utolsó rendi országgyűlést.
kedett először a magasba. A világ szu- Szentesítette a parlamentáris kormányperszonikus repülőgépei közül egyedül zási rendet, és hivatalba lépett az első
a Concorde képes a hangsebesség több magyar felelős kormány gróf Batthyány
mint kétszeresét meghaladó, 2173 km/h Lajos vezetésével. Az áprilisi törvények
sebesség és 18 300 méteres repülési ma- cikkelyei biztosították a feudalizmus felgasság elérésére.
számolását, ilyenek voltak a közteherviTények és adatok a Concorde-ról http:// selés, az úrbéri szolgáltatások, papi tized,
hu.wikipedia.org/wiki/Concorde
ill. ősiség eltörlése.
1908 (102 éve történt)
1905 (105 éve történt)
Pécsen megszületett Victor Vasarely
Budapesten megszületett József Attila
(eredeti nevén: Vásárhelyi Győző) francia
költő. 1964 óta a magyar költészet napja.
festőművész, az op-art atyja.
Április 10.
Ma Zsolt napja van.

1842 (168 éve történt)
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Zsolt
A Solt név alakváltozata, amely azonos
eredetű a Zoltán, valamint a Zolta, és
esetleg a Csolt névvel, az ótörök sultan
szóból származik. Jelentése: uralkodó.
1912 (98 éve történt)
Southamptonból elindult végzetes útjára a Titanic luxushajó.
1847 (163 éve történt)

Darjeelingben meghalt Kőrösi Csoma
Sándor, magyar orientalista és világutazó.
Április 12.
Ma Gyula, Zénó, Szilárd, Konstantin,
Csaba, Csanád, Baldvin, Sebő
napja van.

Makón megszületett Joseph Pulitzer, a
magyar származású amerikai sajtómágnás, a Pulitzer-díj megalapítója.
1962 (48 éve történt)
Meghalt Michael Curtiz (eredeti nevén
Kertész Mihály) magyar származású

Zénó
A görög Zénón név latin alakváltozatából származik. A Zenóbiosz, Zenódotosz
nevek önállósult rövidülése. Jelentése:
Zeusztól származó.
Csanád
Magyar eredetű név, az ismeretlen eredetű Csana név -d kicsinyítő képzős
származéka.

1961 (49 éve történt)
A Vosztok–1 fedélzetén Jurij Alekszejevics Gagarin 1 óra 48 perc alatt megkerülte a Földet. Ennek emlékére ezt a
napot az űrhajózás napjaként jegyzik
világszerte.
1815. április 12. (195 éve történt)

Megszületett Romer Flóris Ferenc régész, művészettörténész, egyetemi tanár. A magyar régiségtudomány egyik
megalapítója volt. A szabadságharcban
kapitányi rangot szerzett.
Április 13.
Ma Ida, Hermina, Márton napja van.
Hermina
Német eredetű név. Jelentése: hadi nő,
a Herman férfinév női párja, illetve más
feltevések szerint a germán Ermin vagy
Irmin isten nevével függ össze, és a németben az ezt a névelemet tartalmazó
női nevek alakváltozata.
Márton
A latin Martinus név rövidült, magyar
formája. Jelentése: Mars hadistenhez
hasonló, harcias, bátor.
1748 (262 éve történt)

Benedek
A latin Benedictus névből származik. Jelentése: áldott.
Gusztáv
A skandináv eredetű német Gustav névből származik. Jelentése: harc, támasz.
Ósvéd jelentése a gótok támasza, vagyis
Gotstav.
1912. április 14. (98 éve történt)
Útban Southamptonból New Yorkba
2200 utassal a fedélzetén jéghegynek
ütközött és elsüllyedt a Titanic. A baleset
Halifax (Új Skócia) partjainál történt, körülbelül 1500-an haltak meg.
1902 (108 éve történt)

Marie és Pierre Curie először izolálta a
rádióaktív elemet, a rádiumot.
1950 (60 éve történt)
Megszületett Esterházy Péter író.
Április 15.
Ma Anasztázia, Tas, Julianna, Cézár,
Nyeste napja van.
Tas
Régi magyar személynév. Török eredetű.
Jelentése: kő.
Nyeste
Régi magyar női név, a nyest állatnév kicsinyítő képzős alakja.
1452 (558 éve történt)
Megszületett Leonardo da Vinci, az egyetemes zseni, aki egyszemélyben volt festő, szobrász, grafikus, építész, mérnök és
természettudós. Festészetében a művészetet a tudománnyal hozta kapcsolatba, rendelkezett a pontos érzékelés és
a megszerzett ismeretek megjelenítésének képességével. Leonardo hírnevét
az Utolsó vacsora és a Sziklás Madonna
alapozta meg. Firenzében festett jelentős művei a Mona Lisa és a Szent Anna
harmadmagával. Vázlataiban számos
műszaki problémát megoldott az utókor
számára, korát megelőzve leghíresebb
vázlata a helikopter „terve”.
1765. április 15. (245 éve történt)
Szentpétervárott meghalt Mihail Vasziljevics Lomonoszov orosz tudós és költő, aki
természettudományos kutatásai mellett
Megszületett Joseph Bramah angol mér- az egységes orosz irodalmi nyelv megtenök, a biztonsági zár, a vízöblítéses WC, a remtője volt. Elsősorban a kémia, fizikai
sörpalackozó gép, valamint a bankjegy- és matematikai alapjait kutatta, valamint
számozó gép feltalálója.
foglalkozott földrajzzal, geológiával, meteorológiával és csillagászattal is. Nevét ma a
1892 (118 éve történt)
Megszületett a skót Sir Robert Alexander Lomonoszov Egyetem őrzi Moszkvában.
1983 (27 éve történt)
Watson-Watt, a radar feltalálója.
Meghalt
Illyés
Gyula író, költő.
Április 14.
Ma Tibor, Benedek, Gusztáv, Tiborc, h t t p : / / h u . w i k i p e d i a . o r g / w i k i / I l ly%C3%A9s_Gyula
Jusztin, Euszták, Maxim napja van.

Ismertetőjegyek. Nyúlánk, oldalról lapított, mérsékelten magas
hátú hal. Közepes nagyságú fejéhez mérten az orra hosszú – nagyobb a szem átmérőjénél –, és előrébb nyúlik, mint a fölső állkapocs. Szája alsó állású, alulról nézve U alakú, ajkai lekerekítettek, nem
éles szélűek. Hátúszójában 8, farkalatti úszójában 18–22 elágazó sugár számlálható, a mell- és a hasúszói kicsinyek. Farokúszója közepes
méretű, mélyen bemetszett. Pikkelyei az átlagosnál kisebbek, számuk az oldalvonalon 55–62. A hát- és a farokúszó között a pikkelyek
egy fűrészes élt alkotnak. Nagyobb példányai 20–30 cm hosszúak, de
kivételesen 40 cm is lehet.
Hasonló fajok. Előreugró orra és alsó állású szája a paduchoz teszi hasonlóvá, de annak szája alulról nézve nem U alakú, csak kissé
ívelt, majdnem egyenes, az ajkai vésőszerűen élesek, és anális úsz
ójában csak 10-12 osztott sugár van. A karikakeszeg, a dévérkeszeg
és a bagolykeszeg szája legföljebb félig alsó állású, orruk nem nyúlik a szájuknál előbbre, a hátuk magasabban ívelt, és emellett még a
pikkelyek számában is különböznek.
Környezet. Eredetileg félsós tengeröblökben élő és onnan folyókba fölvándorló hal volt, de az idők folyamán állandóan édesvízben maradó populációi is kialakultak. Áramláskedvelő faj, amely a paduczónától lefelé mindenütt előfordulhat. Nagyobb számban általában a
márnazóna alsó, illetve a dévérzóna felső régiójában található, de ez
folyónként változhat. Fiataljai a mellékpatakokba is felúsznak.
Táplálék. A mederfenéken keresik táplálékukat. Étlapjukon férgek, apró rákok, puhatestűek és rovarlárvák mellett növényi anyagok
is szerepelnek.
Szaporodás. Ivarérettségét 3–5 éves korban éri el, szaporodása
májustól júliusig tart. Az ikraszemek száma nőstényenként 30–100
ezer, átmérőjük kb. 1,5 mm. A hímek nászidőszakban feketés nászruhát öltenek, hasuk narancsszínűvé válik. Ívása főként a márnazóna
sekély, de üledékmentes, kavicsos és sóderes, sodrott részein történik.
Elterjedés. Őshonos európai halunk, amely zömmel kontinensünk középső és keleti részén terjedt el.
Jelentőség. Folyóinkban legfeljebb mérsékelt gyakoriságú, de
többnyire inkább ritka fajnak számít, ezért közvetlen gazdasági jelentősége csekély. Az alföldi folyószakaszokon létesített vízlépcsők
hatására az áramláskedvelő fajok élettere szűkül, ezért a szilvaorrú
keszeget is a veszélyeztetett európai fajok közé soroljuk.

Pelecus cultratus (Linnaeus, 1758)
Ismertetőjegyek. Teste hosszan megnyúlt, oldalról erősen lapított. Hasvonala domborúan ívelt, a háta viszont majdnem egyenes
vonalú. Feje aránylag kicsi, orra rövid és hegyes, a szeme nagy. Szája
felső állású, oldalról nézve szinte függőlegesen felfelé irányul. Rövid
és kicsi hátúszója a farokrészen helyezkedik el, jóval túl a testhossz
felén. Mellúszói feltűnően nagyok, túlérnek a hasúszók tövén. Hátúszójában 6–7, anális úszójában 24–29 elágazó sugár van. Farok
úszója nagy, mélyen bemetszett. Pikkelyei aprók, könnyen leválnak,
számuk a kanyargós lefutású oldalvonalon 90–115. A nagyobb példányok hossza 30-40, olykor 50 cm lehet.
Hasonló fajok. Kifejlett példányaihoz egyetlen más halunk sem
hasonlít igazán. Fiataljai a küsszel vagy a vizeinkből esetleg előkerülő állasküsszel téveszthetők össze, mivel ezek szája is fölfelé irányul,
farkalatti úszójuk hosszú, de hátúszója egyiknek se tolódott az anális
úszója fölé, mellúszójuk nem éri el a hasúszójuk tövét, és oldalvonaluk nem kanyargós. A pár centis gardához a kurta baing is hasonlít,
mert szája meredeken felfelé irányul és anális úszója hosszú, de a teste kevésbé lapított, oldalvonala csak néhány pikkelyen látható, és a
mellúszója sem éri el a hasúszó tövét.
Környezet. Eredetileg vándorhal, amelynek élete megoszlik a
tenger sós, és a betorkolló folyók édesvize között. A tengertől messzire eltávolodott populációk azonban felhagytak a vándorlással,
teljesen édesvíziekké váltak. A hazai állomány nagyobbrészt bővizű
folyóink dévérzónájában, kisebbrészt márnazónájában él.
Táplálék. A nyílt vízben keresi táplálékát, amely a fiatalok
esetében zooplankton. A nagyobbak ezt vízre hulló rovarokkal és
apró halakkal egészítik ki.
Szaporodás. Ivarérettségét 3–4 évesen éri el, májusban szaporodik. Csapatosan ívik a folyók és nagy tavak mérsékelt áramlású mélyebb részein. Egy nőstény átlagosan kb. 30 ezer, 1,5 mm átmérőjű
ikraszemet rak. A megtermékenyült ikra kb. négyszeresre duzzadva
kikelésig lebeg a vízben.
Elterjedés. Őshonos halunk, amely Európa középső és keleti
részén terjedt el. Hozzánk a jégkorszak után vándorolt be a Feketetenger vidékéről.
Jelentőség. Folyóinkból régebben is csak alkalmilag került elő,
így ezeknél lényeges változás nem tapasztalható. Európában a ritka halak közé sorolják, úgy tűnik, nálunk is ez a minősítés illeti meg.
Húsa szálkás, de nagyon kellemes ízű.
Harka Ákos–Sallai Zoltán:
Magyarország halfaunája című könyve nyomán

A pecás
Ahorgászidény, hajnalok hajnalán kel, napról napra kijár a vízpartz én szomszédom egy igazi, vérbeli pecás. Amint megkezdődik a

ra, és naphosszat odavan.
Minden pénzét felszerelésre költi. Úszózó, orsós, fenekező, pörgető, teleszkópos... felét sem értem annak, amit mond, amikor sorolja, milyen pecacucca van.
Bármikor pecázik, mindig fog halat, méghozzá nagyot. Legalábbis mondja, hogy fogott. Amikor valóban szép zsákmánnyal tér haza,
azt látni szoktam, mert ilyenkor dicsekvésként meg is mutatja.

De amikor nem fog..., hogy akkor mekkorákat lódít!
Meséli, hogy a hal hatalmas volt, a szákba nem fért, ezért nem
tudta kiemelni, aztán még a pecabotot is eltörte. Tavaly újabb történettel jött elő. Mólóról horgászott és hatalmas halat fárasztott. Mivel
egyedül nem tudott elbánni vele, édesapja a segítségére sietett. A
hal olyan erővel küzdött, hogy előbb a móló szakadl le alattuk, aztán
a pecabot tört el. A hal pedig – ahogy szomszédomnál ilyenkor történni szokott – elmenekült
Major Violetta, Hunyadi János iskola, Csantavér

Jó Pajtás, 13. szám, 2010. április 1.

Vimba vimba (Linnaeus, 1758)

Garda
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Szilvaorrú keszeg

A költészet és a versmondás
népszerűsítése
Újvidéki vetélkedő
Petőfi Sándor tiszteletére
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Jó Pajtás, 13. szám, 2010. április 1.

A

Jó Pajtás gyermeklap szerkesztősége
több éven át Vajdaság-szerte szervezett
és rendezett sikeres Petőfi szavalóversenyeket. E nemes hagyományt az idén harmadik alkalommal éltette az újvidéki Petőfi
Sándor MME (újabban MMK, vagyis Magyar
Művelődési Központ).
Március 20-án a megnevezett kultúrközpont otthont adott a költészet kedvelőinek,
versmondó újvidéki és környékbeli tanulóknak, középiskolás diákoknak, valamint a
látogatóknak. Az általános iskolás szereplők
előadásában népszerű és kevésbé ismert Petőfi-versek hangzottak el. Felidézték nagy költőnk és jeles szabadságharcosunk útját, gondolatvilágát, álmait, vágyait. Képzeletben ő
is megjelent a szavalók pódiumán, úgymond
kézen fogta a diákokat, bátorította őket, hogy
legyűrjék lámpalázukat. Így számos versenyző
élményszerűen szólaltatta meg a halhatatlan
Petőfit a költeményei által.
A Drozdik-Popović Teodóra, Roginer Oszkár
és Molnár Róbert összetételű szakzsűri minősítette a versmondást. Az elsősök, másodikosok helyezettjei: 1. Kancsár Viktor (a szenttamási Jovan Jovanović Zmaj iskolából), 2. Mićić
Anett Nina (az újvidéki Nikola Tesla iskolából),
3. Robotka István (a már említett szenttamási
iskolából). Szekeres Tibor, az újvidéki Nikola
Tesla iskola tanulója különdíjat kapott. A győztes 3., 4. osztályosok: 1. Orosz Nikolet (temerini
Kókai Imre iskola), 2. Mozetity Adrián (újvidéki
Nikola Tesla iskola), 3. Hamad Aszim (újvidéki
Petőfi Sándor iskola). E kategóriában a különdíjazottak a pirosi Bancsi Noémi és Tóth András (Szent Száva iskola). Az 5., 6. osztályos kiváló szavalók: 1. Mag Konrád (a megnevezett
szenttamási iskola), 2. Resnyák Krisztina, 3. Vajda Béla (mind a ketten az újvidéki József Attila
iskolából). A 7., 8. osztályosok mezőnyéből:

Kancsár Viktor

1. Ladisity Nikola (Újvidék, József Attila iskola),
2. Patarica Ildikó (Újvidék, Nikola Tesla iskola),
3. Gyülvészi Edvin (az említett pirosi iskolából).
E csoport különdíjazottja Korom Igor (újvidéki
Nikola Tesla iskola).
A középiskolások közül: 1. Pápista Zsolt (az
újvidéki Svetozar Marković Gimnáziumból),
2. Ladisity Adrianna, 3. Korom Adrián (mindketten az újvidéki Április 7. Egészségügyi
Szakközépiskolából).
A versmondó és a látogató diákok a verseny szüneteiben társalogtak, miközben ők is
értékelték a vetélkedőt. Fotó- és videofelvételek örökítették meg a fellépéseket. Korcsoportonként került sor az ünnepélyes díjkiosztásra,
az újvidéki Petőfi Sándor MMK és a Jó Pajtás

meg a Mézeskalács lapszerkesztőség jutalmainak az átadására. Végezetül Ladisity Melinda
műsorvezető, a Petőfi szakvezetője mondott
köszönetet a 73 általános iskolás és a 8 középiskolás szavalónak a részvételért és a zsűrinek
az értékelő munkáért, valamint a pedagógusoknak és a szülőknek a közreműködésért.
Az idei, vagyis a 3. Petőfi szavalóverseny
néhány díjazottja és más tanulók tehetségükkel már az előbbi két évben is kitűntek. Megígérték, hogy jelen lesznek a 4. vetélkedőn is.
Ezúttal megköszönik a védnökséget az újvidéki Petőfi Sándor MMK-nak és a gyermeklapok
szerkesztőségének.
Berényi Ilona
Fotó: Dávid Csilla

Tóth András

Hamad Aszim

Emlékezetes pillanatképek iskolánk életéből

Elvarázsolták az iskolát

Sokszor történtek már velem érdekes, vicces esetek, most erről fogok mesélni.
Egy szép, tavaszi napon, pontosabban április elsején az iskolában voltam. Mindenki tudta, hogy milyen nap van! Már mikor megérkeztünk, rengeteget viccelődtünk és ugrattuk egymást.
Egyszer az az ötletünk támadt, hogy valami csínytevést kellene végrehajtanunk. Az egyik lány azt szerette volna, hogy cseréljünk órarendet egy órára az
a-sokkal. Ez az ölet mindannyiunknak tetszett.
Egy-két barátnőm elment a másik osztályhoz, hogy megbeszélje a teendőket. Mikor visszaértek, megkérdeztük, hogy miben állapodtak meg. Azt mondták,
hogy az a-soknak most hittanjuk van, és cserélhetünk.
Pár perc múlva összeszedtük a táskáinkat, a kabátjainkat, majd elmentünk
hittanra, a másik osztály pedig helyettünk németre.
Amikor besétáltunk a terembe, a tanár úrnak nem tűnt fel, hogy mi a c-sek
vagyunk. Én polgárira járok, de akik a hittant választották, állandóan azt mondogatták, hogy ezt a tananyagot előző nap már tanulták.
Később bevallottuk az igazat, és mindenki visszaszaladt a saját órájára.
A némettanárnő sem vette észre az órarendcserét.
A következő óránk zene volt. Ide nem terveztünk semmit.
Az órán sokat beszélgettünk, és a tanárnő dühös lett, majd ellenőrzőt íratott
velünk. Senki sem tudta a kérdésekre a választ. Kis idő múlva mindenki szomorúan adat be a papírját.
Ezután a zenetanárnő a szemünk láttára összegyűrte a papírokat, majd bedobta a szemeteskorásrba, végül azt modnta: „Áprilili!”
Ennek nagyon megörültünk.
Ezúttal a tanárnő járt túl az eszünkön, és lepett meg minket.
Hát ez emlékezetes április elseje volt.
Tomasich Zsóka, 6. osztály, Thurzó Lajos iskola, Zenta

Egy nap, amikor az iskolába indultam, furcsa dolog történt. Azt hittem, hogy
álmodom. Az iskola helyén egy mézeskalácsból készült épület állt.
A téglák mézeskalácsból, az ablakok pörkölt cukorból, az ajtó pedig nyalókából volt. Közelebb mentem, és letörtem egy kis darabot a cukorból, s csodák csodájára, a letörött rész eltűnt a kezemből, az ablak ugyanolyan lett, mint azelőtt.
Tehát nem lehet tönkretenni. Az udvar még csodálatosabb, a fák banánfák, a két
pad pattogatott kukorica, a biciklitartó nem is kerékpártartó, inkább ágytartó, mivel a gyerekek úgy közelednek, hogy ráfeküdnek egy ilyen ágyra, melynek kereke
van, kakaóporral működik, és nem kell kormányozni, csak be kell írni, hova szeretnénk menni, és ez az ágy odavisz. Nem kell megtölteni kakaóporral, magától
termeli azt. Nagyon kényelmes. Az ágytartó gumicukorból van. A szemetesláda
citrom. Az udvar közepén folyó folyik, melynek annyit kell mondani pl.: banánturmix, rögtön azzá változik. Egy híd ékeskedik rajta, mazsolából épült. A járda
narancs, a föld zabpehely.
Varázslatos az iskola. Szeretnék örökre itt maradni, de nem lehet, mert akkor
ki megy gimnáziumba vagy szakközépiskolába.

8 vigyorgó arc
3 féle csönd
2-szer annyi harc
7 izzadtságszag
1 jövő tanár
Melegítőt föl
Meg a 77 szabály
1 ajtó be
1 tanterem
1 tanár tovább áll
Meg a 8 felfordulás
8-an csinálják a fesztivált
Kuntity Szebasztián, 8. osztály, Kis Ferenc iskola, Szilágyi

A tanár
A tanár az osztály főnöke, a tanár kezében összpontosul a hatalom. Van, akinek ez nem tetszik, és van, akinek még inkább nem tetszik. Tehát a tanár az a
felsőbbrendű személy, akit mindenki tisztel, de senki sem szeret igazán a diákság
körében.
A tanár egyik alapvető eszköze a napló. Ez a barnásvöröses könyvecske határozza meg a tanulók mindennapjait. No de nem kell azt hinni, hogy ez egy napirendet tartalmazó könyv! Nincs benne más, mint néhány szám 1 és 5 között. Van,
ahol az egyesek, van, ahol az ötösök vannak túlsúlyban. Szóval ez az összefűzött
papírhalmaz képes összedönteni a világot, vagy épp újjáépíteni, ez utóbbi eset
persze ritkább. Minden diák rémálma a fogadóóra, mert ilyenkor kinyílik ez a számokat magában foglaló valami. Az egyszerű könyvecskéből hirtelen hóhér lesz,
vagy még rosszabb, s az elítélt diák körül össze akar dőlni a világ.
A tanár második legfontosabb eszköze a tábla. Ez egy nagy, zöld felület, amelyet többnyire csak a tanár képes kitölteni. Miután a gyerekek sikeresen átvészelik
a naplónyitogatós részét az órának, azon izgulnak, hogy akkor ki megy ki a táblához. Jaj annak, aki ilyenkor beszélni mer, mert azon kapja majd magát, hogy krétával a kezében a táblánál áll. Ha ez megtörténik, akkor ez a kis ember elveszett,
mert a tábla, az a nagy üres rész a falon, az elszív minden kis tudást, ami még
esetleg volt. Tehát a táblával legalább úgy kell vigyázni, mint a naplóval, vagy
még jobban. A tábla miatt ugyanis az utóbbi említett tárgy is kinyílhat.
A tanár elengedhetetlen eszköze a golyóstoll. Nincs olyan óra, hogy ne használná a diáksereg megkeserítésére ezt az igencsak egyszerű tárgyat. Az örökíró
kapcsolatban áll a naplóval és a táblával is. Van, aki ezzel üti a taktust az asztalon,
nehogy kiessen a magyarázás dallamának üteméből. Más tanárok pálcának használják, hogy rövid vagy lusta kezükkel elérjenek egy bizonyos pontig. Még mások
szórakozásképpen beírnak vele hiányzónak olyan tanulókat, akik sajnos más elfoglaltságuk miatt nem tudnak megjelenni a kellő helyen, a kellő időpontban.
Sokan a szorongatásával vezetik le az összeomlás szélén álló idegenrendszerük
feszültségét.
Nagy Emese, 8. osztály, Hunyadi János iskola, Csantavér

Egy vasárnap arra ébredtem, hogy a szüleim nagyon készülődnek.
Fogalmam sem volt, hogy hová készülnek.
– Hová mentek? – kérdeztem kíváncsian.
– Nagymamáékhoz ebédre – válaszolta édesanyám.
– Ilyen korán ebédre? – gondoltam magamban. Gyorsan felpattantam az ágyból, hogy megnézzem, hány óra van. Tíz óra volt. Ebédhez korán van.
– Miért megyünk ilyen korán? – kérdeztem.
– Azért, hogy segítsünk az ebéd elkészítésénél – felelte édesanyám.
Akkor eszembe jutott, hogy rengeteg édesség van itthon.
– Maradhatok, még kész nem lesz az ebéd? – kérdeztem ártatlan szemekkel.
– Rendben van, de ne csinálj semmi butaságot! – mondta apukám.
Ahogy kiléptek a kapun, én már rohantam is az édességek irányába. Kinyitottam a szekrényt, ahol több édesség volt, mint amire számítottam. Jobban örültem, mint az, aki egy hosszú sivatagi séta után vízhez jut! Volt ott minden: rágógumi, cukorkák, különféle csokoládék. Egy óra alatt megettem az egészet. Aztán
iszonyúan fájt a hasam, hányingerem volt, a tetejébe még anyukám is hívott telefonon, hogy indulhatok, mert korábban kész lett az ebéd. Amikor odaértem, és
megláttam azt a sok zsíros ételt, a húsokat, azt hittem, hogy azon nyomban elhányom magam. Szerencsére sikerült visszatartani, és nagynehezen megebédelni!
Ez jó lecke volt, megtanított arra, hogy nem szabad mindent felfalni, és a büntetést is megkaptam, mikor anyukám meglátta az üres szekrényt.
Kőműves Tamás, 6. osztály, Thurzó Lajos iskola, Zenta
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1 ajtó nyitva
4 nagy ricsaj
2 lány sírva
6 gyerek nevet
5 táska le
18 párna föl

Jó lecke volt…

Pap Iván szabadkai
tanuló rajza
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Leltár

(Örkény István Leltár c. műve nyomán)

Turuc Katarina, 5. osztály, Jovan Jovanović Zmaj iskola, Martonos

A kismadár
(Tréfás mese)

Egyszer volt, hol nem volt, a kerek erdő negyedik sarkában élt egy asszony a
férjével.
Nagyon szegények voltak. Egy kastélyban éltek. Egyik nap az ember elment
fáért az erdő közepébe. Estefelé jött vissza egy nagy tál babfőzelékkel, és egy
sérült madárral, amit útközben talált. A madár úgy virult a fájdalomtól és úgy
nyerített, mint a tyúk, mikor keresi az almát a fán. Az ember megsajnálta, és felvette. Lovon mentek hazafelé, de a szamár lassan ment, ezért az asszony leszállt a
tyúkról, és gyalog indult tovább. Útközben majdnem megbotlott egy kőben, ami
olyan parányi volt, mint egy medve. A madár kukorékolt fájdalmában, és ugrált is.
Otthon olyan meleg volt, hogy még a kandallóban sem égett a tűz. Letette a madarat egy kosárba, etetgette szalmával és gyógyítgatta. Mindennap gondoskodtak a madárkáról, és játszottak is vele. Elnevezték az állatkát Pityunak, ugyanis úgy
hasonlított a lovukra, mint tyúk a macskára. Időközben felépült Pityu, és nagyon
hálás volt. Kiderült, hogy ő a madarak királyának a fia, és olyan gazdagok, hogy
a lovakat sem bírják etetni magvakkal. A madárkirály hálából rengeteg aranyat
adott az asszonynak, és az embernek. Pityu ezek után hazasétált az istállóba.
Azóta is boldogan élnek, hiszen minden este sírnak, és már olyan gazdagok,
mint a koldusok a házak előtt.
Rúzsa Edina, 7. osztály, Kis Ferenc iskola, Orom

Tavasz
Itt a tavasz, megjött már!
Réten virágok illata száll.
Az iskolaudvar lassan üres lesz,
Tavaszi szünet készülődik már.
Fészket készítenek a gyerekek,
Nyulat várnak nagy lelkesen.
Fessünk tojást! Pirosat, zöldet, kéket,
Majd hétfőn locsoló látogatók jönnek!
Cvitkó Beatrix, 5. osztály, Hunyadi János iskola, Csantavér

Március
Rügyezni kezdenek a fák,
a mag megmutatja színes virágát.
A kutyus leveti pulóverét, a bundát,
a fiú előveszi a kamrából a labdát.
Leszáll egy-két cinege az oszlopra,
a háztetőn fészket rak a gólya.
Ilyenkor később érkezik az este,
fecskék röpdösnek szerte.
Antalovics Krisztián, 6. osztály, Kis Ferenc iskola, Szilágyi

Együtt lakott a két madár,
Habár szokatlan, furcsa pár,
Házukban békés csend honolt,
Esténként szorgos munka folyt.
Ám egy napon egy zivatar,
Házukba újabb madarat zavart,
Erre összeveszett a két madár,
Szétköltözött a pár.
Egyik a sziklaszirtre fel,
Másik a sűrű zöldbe el,
Varjút, ha lát a keselyű, vijjog: ü-ü…
A varjú visszakárog: kár, kár!
Farkas Anett, 5. osztály, Cseh Károly iskola, Ada

Hócsata
Egy délutánon kinéztem az ablakon. Nem hittem a szememnek. Gyönyörű!
Hullik a hó!
Másnapra már félméteres hó lepte be az utcákat. Ez volt a gyönyörűség, mert
tudtuk, mi vár ránk az iskolában. Hócsata! Az a legjobb, amikor két osztály egymás ellen hógolyózik a nagyszünetben, mert úgy is érezzük, hogy összetartók
vagyunk. Alig vártuk, hogy a második óra után megszólaljon a csengő. Ujjongva
rohantunk ki az udvarra. Egymással szemben a két hatodik osztály, félig komolyan félig játékosan rugaszkodva a feladatnak. Amelyik osztály több találatot ér el,
az lesz a győztes. Egy-egy tanuló őrként állt a csatatér szélén, és számolták a célba
talált hógolyókat. Sikoltoztunk, nevettünk hólabdákat formáltunk, dobáltuk őket,
ujjongtunk, örültünk. Ezt a szép érzést nem is lehet leírni. A fiúk aktívabbak voltak, mint a lányok, de mi sem hagytuk magunkat. Olyan rövid a nagyszünet, mint
a nyúl farkincája. Vizesen, kipirultan rohantunk be a tanterembe.
Leültünk a székre, vártuk a következő órát. Szemünk csillogott, ajkunkon mosoly bujkált. Hogy miért? Mert tudtuk, hogy hatodik óra után folytatódik a hócsaták sorozata.
Szűcs Rita, 6. osztály, Miloje Čiplić iskola, Törökbecse

Április
Szeretem az áprilist,
nyílnak a virágok máris.
Alkalmas az idő a horgászásra,
és indulhatunk a futballpályára.
A lányokhoz locsolkodni indulunk,
boldogok vagyunk, csak úgy virulunk.
A lányok örülnek, hogy vizesek lesznek,
elpirulnak, és badarságokat fecsegnek.
Antalovics Krisztián, 6. osztály, Kis Ferenc iskola, Szilágyi
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A varjú és a keselyű

Húsvét
Mindjárt itt a tavaszi szünet,
jön a nyuszi, szedjünk füvet!
Csináljuk kerekre, mint a madarak fészkét,
hadd tegye bele finom csemegéjét.
Fessünk tojást is,
pirosat, kéket!
Majd, ha locsolóhétfőn látogatók jönnek,
adjunk nekik is egyet!

Jurcsák Hajnalka
szabadkai tanuló rajza

Várjuk már a húsvét másnapot,
mert jön a nyuszi, ahogy szokott.
De nem úgy, mint a Mikulás,
sokkal érdekesebb a kis bundás.
Kovács Nikolett, 5. osztály, Hunyadi János iskola, Csantavér

Kedves Pajtások!

Fehér flamingók
fellegek felett
furcsán figyelnek,
fáradt fejjel.
Teleki Tamás, 7. osztály, Miloš Crnjanski iskola, Szabadka

Álhírek
Lebegő város a világűrben
Meg nem erősített hírek szerint az Egyesült Államok tudósai kísérleteznek,
hogyan is lehetne a világűrben élni. Mintegy ötmillió lakost befogadó várost
építettek. Felszállították az űrbe. Körülbelül négymillió lakos be is költözött az
új városba. A város lakóinak tetszik a kilátás, de nem tudni, mi várható a továbbiakban.
Földi Tamás, 8. osztály, Hunyadi János iskola, Csantavér

Az elnök lemondása
Meg nem erősített hírek szerint egy ország elnöke lemondott, ugyanis furcsa hír derült ki róla. A minap egy fotós különös képet hozott nyilvánosságra,
amelyben az elnök egy földönkívülivel kezelt le, és a képen látható volt sok irat.
Az elnök bevallotta, hogy az országot akarta eladni a földönkívülieknek. Az üzlet
nem sikerült, az elnök lemondott.
Kaslik Denisz, 8. osztály, Hunyadi János iskola, Csantavér

Örömünnep
Örömünnep az a nap,
mikor a húsvét ránk virrad.
Örülnek a gyerekek,
mert a nyuszi közeleg.
Hoz ajándékot a fészekbe,
a fű köré ékelve.
Boldog lesz majd kicsi s nagy,
a locsolkodó tojást kap.
Vidám húsvét reggele,
kitárom az ablakot, boldogság, gyere be!
Vituska Olivér, 5. osztály, Hunyadi János iskola, Csantavér

Álmodozás

Sztrájk a veteményeskertekben
Európa valamennyi kertésze arra ébredt, hogy a paradicsomok tüntetnek
ellenük. A piros növények úgy vélik, hogy ők jobb bánásmódot érdemelnének.
Pert is indítottak evégett. A bírósági eljárás mintegy három hónapig tartott. A
zöldségek nyerték meg. A sztrájk befejeződött és egy új korszak kezdődött a
veteményeskertekben. Ezentúl az embereket termelik és árulják a piacon (áruk:
120 dinár kilogrammonként).
Fekecs Emese, 8. osztály, Hunyadi János iskola, Csantavér
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Két képen
két király
koronát kér,
kincset kap.

Az álmodozás szigetén
sok kis ember éldegél.
Az álmok csak röpülnek,
És mindenkit ellepnek.
Minden ember boldog már,
Vidám angyal halkan jár.
Csipog, csipog a madár,
Ide-oda fürgén száll.
Farkas Klaudia, 7. osztály, Jovan Mikić iskola, Szabadka

Idegenek a Hunyadi János Általános Iskolában
Március nyolcadikán a késő esti órákban, mikor már majdnem minden takarítónő hazament, csak egy maradt, hogy bezárja még a kapukat, különös dolog
történt. A csantavéri iskola felett tányérszerű alakzatot láttak. Ez a csészealj egy
pillanat alatt felszippantotta az intézmény dolgozóját, és eltűnt. A tudósok úgy
vélekedtek, hogy nőnapi ajándéknak szánták!
Fekecs Emese, 8. osztály, Hunyadi János iskola, Csantavér

Golić Attila
szabadkai tanuló rajza

14

Alliterációk

Ne csodálkozzatok azon, hogy a mai Rügyfakadásba ilyen sok
rövid írás, vers került. Ezekben a hangulat határozta meg a formát.
Hiszen április elseje az ugratások napja, a közelgő húsvét az öröm
forrása: a vidámság és öröm összefonódását tükrözi ez a válogatás.
A diákok megtréfálják a tanárt, a tanár a diákokat (Emlékezetes
pillanatképek...), Kőműves Tamás torkosságának köszönhetően
önmagát (Jó lecke volt), a csantavéri nyolcadikosok egyperceseikkel a Rügyfakadás minden olvasóját.
Engem a múlt heti küldemények is jókedvre derítettek, s ezt a következőknek köszönöm:
Ada: Aleksza Annabella, Juhász Orsolya, Kazinczy Krisztián, Kitli
Sándor, Kovács Írisz, Orcsik Henrietta, Sévity Iván, Tóth István, Tóth
Teodóra, Vastag Tímea, Vastag Zsolt, Zemankó Eduárd. Minden
íráshoz egy-egy szép kép vagy rajz is társul, Valkó Gréta csak rajzot
küldött;
Csantavér: Fekecs Emese (3 írás), Földi Tamás (3 írás), Juhász
Tünde (3 írás), Kaslik Denisz (3 írás), Pusin Viktor (3 írás) és Sinkovics
Tamara (3 írás);
Pacsér: Kollár Ivett, Penk Emília, Szél Lilla, Végel Márk;
Szabadka, Miloš Crnjanski iskola: Bozsik Norbert és Teleki Tamás; Đuro Salaj iskola: Jenei Dorina, Romić Márta és Torma Teréz;
Szilágyi: Antalovics Krisztián (6 írás!), Tompa Melitta (2 írás) és
Varga Szimóna (4 írás!);
Temerin, Kókai Imre iskola: Fehér Csongor, Pap Imre, Petro Éva,
Szűcs Dávid és Varga Endre. Rajzot küldött: Horák László, Katona Kinga, Petro Éva, Szűcs Dávid és egy névtelen;
Martonos: Ágoston Annabella, Keszég Zsanett, Körmöci Laura és
Turuc Katarina.
Terjedelmes írást kaptam egy zentai hetedikestől. Ineznek üzenem: elbeszélésed terjedelme miatt nem kaphat helyet a Rügyfakadásban. A téma érdekes, de megírásához fel kell nőnöd. Azt ajánlom,
pihentesd még, s majd középiskolás korodban vedd elő újra, akkor
dolgozd át, s ügyelj arra, hogy a nyelvezete és stílusa kiegyensúlyozottabb legyen!
Az április elsejei ugratásokhoz jó ötleteket, a húsvéti ünnepeken
pedig szép élményeket kívánok mindannyiótoknak:
Tomán Mária

KÉPZELT INTERJÚ

Mickey Rourke
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Nem mehetett végig a vörös
szőnyegen, de csak hajszálon
múlott, hogy nem szoríthatta
a markába az Oscar-szobrocskát
– Az angyalarcú sztár is „ok nélkül
lázadt”, de az utca gyermeke ma
csöndesen éldegél, már nem
csavarog szutykosan és rongyosan
az éjszakában – Sötét múltjáról nem
szívesen nyilatkozik, ám sohasem
tagadta, hogy nagyon „lent” volt...

– Azt olvastuk több magazinban, hogy te, a 80-as évek sztárja pályafutásának legjobb alakítását nyújtod a The Wrestler
(A pankrátor) című filmben.
– Nézd, nem vitás, hogy a film az öregedő pankrátorról hálás
téma, a rendezőm is tisztában volt ezzel, sikerült is összeszednünk
néhány fesztiváli díjat, Velencében mi voltunk a befutók. De az az
igazság, hogy az Oscar-gálán nem reménykedtem, tudtam, hogy a
trófeát vagy Sean Penn vagy Brad Pitt viszi el az orrom elől. Jól van
így, ahogyan van: az a lényeg, hogy visszatértem, újra érdeklődnek
utánam a rendezők, vagyok „valaki” a mozivilágban.
– Mesélj magadról.
– Nem vagyok túlságosan fiatal, 1955. október 12-én születtem
New Yorkban. Ír származású amerikai színészként nyűglődtem az
életben. Tudod, Hollywoodban mindenki valakinek a hasonmása.
Az álomgyárban gombamód nőnek az epigonok. Én – azt állítják
– legalább olyan népszerű sztár voltam a 80-as években, mint James Dean vagy Marlon Brando. Bőrzakó, gyűrött farmernadrág,
borotválatlan pofázmány, ezt a furcsa divatot követtem sokáig.
Bárdolatlan voltam és pimasz, s emiatt a kritikusaim meg akartak
semmisíteni, mint egy csótányt. Leírták: „Mickey Rourke sohasem
lesz a nemzet eszményképe...”
– Coppola fedezett fel?
– Ó, igen, Francis Ford Coppola bedugott a Rusty James című
filmdarabjába, egy történetbe a rendező poétikus-expresszionista
ciklusából. A megfilmesített Susan Hinton-regény szereplői elutasítják mindazt, amit felkínál számukra a társadalom. Én egy hatalmas motorbiciklin száguldozom a nagyváros aszfaltján... Ez volt a
kezdet...

– Hol nevelkedtél?
– New York és a floridai Miami utcáin. Édesanyám elvált rendőr
férjétől. Hat marcona fiútestvér vett körül és két szomorú szemű
nővér. Miami gengszternegyedében, Liberty Cityben, a sikátorokban gyanús alakokkal barátkoztam. Az életemnek nem volt sok
értelme. De aztán beiratkoztam az Actor’s Stúdióba, mert olvastam
egy újságban, hogy legkedvesebb színészemet, Steve McQueent
is ebben a műhelyben tanították. Én lettem aztán az amerikai film
„rossz gyereke”. Pedig életemben soha nem ütöttem meg senkit,
nem köptem le az újságírókat, nem vágtam állon a munkatársaimat. Az öltözéke miatt nem lehet egy ember rossz...
– Sokat szerepeltél.
– Igen, a rendezők nem tettek taccsra. Michael Cimino A sárkány
évében című thrillerjében egy New York-i rendőrnyomozót alakítok, aki rendet teremt a China Townban. Adrian Lyne Kilenc és fél
hét című „botrányfilmjében” ügynök vagyok a Wall Streetről. Alan
Parker Angel Heart című thrillerjében egy amnéziában szenvedő
rendőr bőrébe bújok. Én vagyok Charles Bukowski a Barflyban. S
aztán filmek futószalagon: imádság az elhunytért, Homeboy... Az
az érzésem támadt, hogy a mozivilág a szívébe zárt... Közben bebeléptem a szorítóba, hivatásos ökölvívó is voltam. Minek tagadjam? Az elmúlt már, senki sem érdeklődött utánam, elzüllöttem,
elvesztettem a lábam alatt a talajt... s aztán visszarángattak a stúdiókba. Már 2001-ben az Once Upon A Time in Mexicóban szerepeltem, majd Frank Millerr Sin Cityjében, újra díjaztak és végül Darren
Aranofsky felkért a The Wrestler sztárszerepére. Legközelebb az
Iron Man folytatásában láthatsz és az Állatvédő Szövetségek kongresszusain, vagyis nem adtam fel, tíz előtt felálltam...
B. Z.

Elveszett
Petike odaáll az anyja elé:
– Anyu, elvesztettem a szemüvegemet
– szipogja.
– Hát keresd meg! – mondja az anyja.
– Nem lehet! Addig nem látok keresni,
amíg nincs meg a szemüvegem!

Kémiaórán
– Szervusz, Móricka! Mi volt ma az iskolában?
– Robbanóanyagot készítettem kémiaórán.
– Ezt nevezem! És mit adtak fel házi feladatnak?
– Semmit. Arra már nem maradt ideje a
tanár úrnak.

Házi dolgozat
Az ötödikes tanulóknak a tejről kell írni
házi dolgozatot. Minden gyerek oldalas terjedelmű dolgozatot ad be, csak Móricka az,
aki összesen csak két sort írt. A tanár szigorúan kérdi tőle:
– Miért írtál ilyen keveset a tejről?
– Bocsánat, tanár úr, de én a sűrített tejről írtam!

Mi a foglalkozása?

– Hogy hívják az átlátszó kutyát?
– Nejlon Tacskó.

Kindertojás házilag
A rendőr kakaóport szór a csirketápba.
Erre a felesége ráripakodik:
– Mi a fenét csinálsz, te szerencsétlen?
Még jó, hogy tejszínhabot nem adsz nekik!
Mire a rendőr:
– Nem látod? Kindertojást csinálok!

Faz
– Kik laknak a konyhaszekrényben?
– Hát Faz-ék.

Panzióban
– Drága uram, mi mindent meg fogunk
tenni, hogy otthoni körülményeket biztosítsunk önnek – fogadja a vendéget a kis panzió tulajdonosa.
Mire a vendég:
– Őszintén szólva, én inkább csendben
és nyugalomban szerettem volna eltölteni
ezt a két hetet.

Kinéz
– Hogy néz ki maga?
– Hát úgy, hogy elhúzom a függönyt.

Indián telefon
– Mi volt az indiánoknál a mobiltelefon?
– A futótűz.

Ma utazom
Kovács rettenetesen elveri a fiát.
– Miért bántja azt a gyereket? – kérdezi
a szomszéd.
– Holnap lesz a bizonyítványosztás, de
nekem még ma el kell utaznom.

Vendégszeretet
Amikor elment az utolsó vendég is, a háziasszony így szól a férjének:
– Na, Jenő, most már visszaállíthatod az
órákat két órával!

Szafari élmény
– Képzeljétek, éppen dzsippel hajtottam
a sivatagban, amikor egy hatalmas oroszlán
toppant elém!
– És te mit csináltál?
– Jobbra jeleztem az irányjelzővel, megvártam, amíg az oroszlán arra fordítja a fejét, aztán hirtelen, teljes gázzal elhajtottam
balra!

Helyzet
A kis gép pilótája leszállásra készül. Az
irányítótoronyból beszólnak neki:
– Kérem, adja meg a helyzetét!
– A helyzetemet? Itt ülök, egészen elöl a
gép orrában!

Homokozóban
Két ovis játszik.
– Ha kitalálod, mennyi pénz van a markomban, tiéd lehet mind a kétszáz dinár!

Kriszta szülei korábban értek haza, és gondoltuk ti se maradjatok ki
a buliból!

Az őslányok párnacsatája
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Petikétől kérdezi a tanárnő, hogy apjának mi a foglalkozása:
– Még nem számoltam össze, de azt hiszem, ezermester.

Átlátszó kutya

Este

Nem először

Legjobb Jean-viccek

Tomi este jégkorongmérkőzés közben
elalszik a tévé előtt. Az öccse keltegeti:
– Kelj már fel, tizenegy van!
– Kinek a javára? – ugrik fel Tomi.

A feltörekvő NB III-as csapat új edzőt
szerződtet, aki az első edzésen végignézi
a legjobbak kétkapuzását. Meccs végén a
center ronggyá izzadva, dühös képpel jön
le a pályáról.
– Higgye el, mester – mondja –, játszottam én már ennél sokkal jobban is.
– Igazán? – csodálkozik a tréner. – Szóval
azt akarod nekem bemesélni, hogy nem
most fociztál először?

Papucs
– Jean, miért csak a bal papucsomat készítette ki az ágyam elé?
– Mert mostanában mindig bal lábbal kel
fel, uram.

Fésű
A tanárnő reggel leszidja Pistikét:
– Ejnye, Pistike, már megint nem fésülködtél!
– Nincs fésűm, tanárnő, kérem.
– Akkor kérd el az apukádét!
– Neki sincs, mert nincs haja!

Székelyek között

– Hogy hívják a japán kopaszt?
– Hajasima.

Barátság
– Adj kölcsön ezer dinárt!
– Nem adok, mert ha adok, oda a barátság!
– Ugyan már, nem voltunk mi eddig sem
valami nagy haverok!

Fölfedező
– Gézuka, gyere ki, mutasd meg a térképen, hol van Amerika! – mondja a tanár a
gyereknek.
– Itt – mutat a megfelelő helyre a gyerek.
– Jól van. Móricka, most mondd meg,
hogy ki fedezte fel Amerikát?
– Hát a Géza!

Víz
– Jean, öntsön ki egy vödör vizet az ablakon!
– Miért, uram?
– Mert vízesést akarok látni.
Óra
– Jean, tegye be a vekkert a páncélszekrénybe!
– Miért, uram?
– Hogy időt spóroljunk.
Előadás
– Jean, tudja, mit játszanak ma a színházban?
– A VIII. Henriket, uram.
– Akkor itthon maradok.
– Miért uram?
– Azért, Jean, mert az első hetet nem láttam.
Lövés
– Jean, mi volt ez a lövés?
– Hazánkba érkezett az amerikai elnök,
uram. Neki szólt.
– De most megint lőttek.
– Ez is neki szólt, uram.
– Miért? Az első nem talált?

17

Jó Pajtás, 13. szám, 2010. április 1.

A néprajzos kéri az öreg székelyt, furulyázzon neki valamit. Az öreg semmiképp
sem akar kötélnek állni, hiába ígér neki a
kutató bármit... Se étel, se ital nem kell neki.
Utolsó esélyként a mindenre felkészült városi úriember bedobja a vezércselt:
– Nézze, bácsika! Itt van ez a méregdrága, csodaszép zseblámpa! Erős elem van
benne, gazdaságos halogén égővel van ellátva! Azonkívül idenézzen: teljesen vízhatlan! Beleejti a patakba, és nem lesz semmi
baja. Tovább lehet használni! Hát nem éri
meg magának?
Erre az öreg székely mustrálgatni kezdi
a lámpát, és nagy nyugalommal, elgondolkodva mondja:
– Hááát, valóban szép, az biztos. De, teccik tudni, amennyit mi járunk iccaka a víz
alatt... hát nem is tudom...

Japán kopasz

Csillag
– Jean, maga szerint élnek élőlények azon
a csillagon?
– Bizonyára, uram, hiszen kivilágították.

Kemény munka és odaadás... ez az egyetlen recept a sikerre?

Szóval te vagy Sári fiúja? Hát egyáltalán nem ilyennek képzeltelek!

Regény Boldog Bajor Gizelláról
(Részlet)
XLVI. dies
A. D. Ezerötvenkilenc február tizenötödike. A kántorböjt ötödik napja;
Húsvét előtti hetedik vasárnap utáni
hétfő. Tegnap volt Szent Cirill és Metód
ünnepe. Hatvanöt napja vagyunk
teljesen árvák, december tizenkettedikén halt meg nagymamám. Freya
Bjarnisson. Bjarni lánya, Bjarnié, aki
látta az új földet, bár nem kötött ki.
Napfogyatkozás

1.
– A dioptriára most igazán nincs szükségem – mondta a szerzetes, s a hosszú, álló
tengelyre épült szerkezetet óvatosan megfogva az egyik sarokba állította. A cellának
csak két sarka volt, mert az egyik oldalon
szabadon nézett a világba. Itt egy erkélyszerű kiszögellés nyílott az északkeleti irányba.
A viszonylag szűk kirjáratot egy hatalmas
bőrfüggöny zárta le. Józsefnek általában
sok baja volt az állandó északkeleti széllel.
Szerencsére, most szélcsend volt, a reggeli
óra kedvezett a megfigyelésnek.
– Az asztrolábiumot egy kis asztalkára
kell tennem, hogy érje a nap addig, amíg
süt.
Nagyon vigyázva nyúlt ehhez a különleges eszközhöz: tudta, nemhogy ebben a
nagyfejedelemségben, de a szomszédos
országokban sincs olyan ember, aki meg
tudná javítani, ha valami baja esne. Aztán a
következő eszközt fogta a kezébe, s az oldalsó fali polcra helyezte az újonnan készített
kvadránsát, a régi mellé, és a körzőt. A készülő megfigyeléshez úgy tűnt, hogy nincs
rá szüksége.
A szerzetes eztán egy három lábnyi rudat
vett a kezébe. A távoli szemlélő csak botnak
nézte volna, de József figyelmesen végighúzta ujjait a rovátkákon. Körzővel lopta le
az egyenlő távolságokat az asztrolábium
kör alakú pereméről, hogy pontos mércéje
legyen. Majd ha sikerül, amit tervez, akkor
természetesen a rúdnak fémből kell készülnie, hogy a használat során ne kopjanak
el a mérési jelek. Rézből vagy bronzból,
inkább az utóbbiból, mert tartósnak is kell

majd lennie. Egyébként arra is ügyelt, hogy
a mértékegységek a kvadráns jegyeivel is
egyezzenek. Igaz, ehhez a téli hónapokban
egy másik kvadránst kellett készítenie és
bemérnie, de ez nem volt nehéz a gyakorlott csillagásznak.
József a rudat a szeméhez emelte és a
kiszögellés pereméhez lépve körülnézett.
Ott állt a Dalnyije pescseri – így mondják a
helybeliek – tetején. Lefordította magának:
Távoli barlangok. Ez volt a Lavrának nevezett szent negyed déli, magasabb dombja.
Lent folyt a Krestyatik-patak, a völgy túlsó
felén voltak a Közeli-barlangok (Blizsnyije
pescserinek nevezték a ruszok). Távolabb
a Felső Lavra, a templomkupolák mögött
még látszott a Várhegy épülete. Akármilyen magasan is volt a pozíciója, a városhoz
kapcsolódó három folyót nem látta: a Libegy mocsárszagát nem hozta a déli szél, a
Dnyeper és a Gyeszna északabbra folyt, túl
a háztetőkön.
Az égen csak egy kis felhő mutatkozott,
rögtön ráirányította a rúd végét.
– Valahogy hozzá kellene illesztenem a
kvadránst, mert így szöget nem mérhetek!
– mormogta magának. A leendő csillagászati mérőeszköz ötlete még az ősszel, a
kvadráns egyik szárából született. Ha meg
lehetne hosszabbítani, akkor talán pontosabb szögmérést érhetne el vele. De akkor a
kvadránst már nem tudná rezzenetlen karral tartani. Készülhet a szerszám akármilyen
anyagból, de a kéz nem remeghet. Oldalról
rápillantott a napra.

Tomán Mária, a Rügyfakadás szerkesztője már több csantavéri levelet adott át
nekem. A hetedikes tanulók írták, többek
között Mándy Iván A kavics című novellájáról, Móricz Zsigmond Légy jó mindhalálig, illetve Gárdonyi Géza Egri csillagok
című regényéről írnak benne véleményt,
elemzést. Tehát az iskolai olvasmányokról gondolkodnak. Látszik, hogy szeretnek olvasni és érdekli őket az irodalom.
Mindannyian dicséretben részesülnek.
Nagyon jó munkát végez tanáruk is, hiszen képes felkelteni érdeklődésüket még
a házi olvasmányok iránt is. Miért nem
szóltok bele a Gyöngyhalász rovatban
folytatott diskurzusokba, az irodalomról
szóló párbeszédbe?
Bence Erika
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Gisila Abbatissa

Kaptam egy könyvet nemrégiben, Árpás Károly (őt Gion Nándorról szóló monográfiája kapcsán tartjuk elsősorban
számon e térségben) írta; Bajor Gizelláról,
István király hitvesének életéről szól. Az
özvegy királyné – aki ekkor már kolostorban él, abbatissa, vagyis az apácakolostor vezetője – életének utolsó évében,
1059-ben játszódik a történet. Központi
helyszíne a niedernburgi Szent Kereszt és
Pantaleonról elnevezett bencés apácakolostor: Gisila (Gizella) itt élt 1045-től kezdődően, miután az István halálát (1038)
követő trónviszályok következtében ellehetetlenült magyarországi helyzete és élete (pl. korlátozták özvegyi jogait és elvették vagyonát). Történelmi regényről lévén
szó, a korabeli Európa történéseiről (ezek
többnyire háborúk és fegyveres viszályok)
is képet kapunk a regénytörténet révén.
Nagyon érdekes helyszínek bukkannak
fel: Aachen, a Német-római Császárság
fővárosa, Róma, Akureyri, egy nyugat-izlandi kikötő, Bizánc, az angliai Exeter, és a
Rusz fővárosa, Kijev. A Gyöngyhalász mai
számában közölt részlet ez utóbbi térbe
helyezi az elbeszélést. Egy korabeli tudós
tevékenységébe nyerünk betekintés, aki a
napfogyatkozás nagy eseményeit rögzíti.
Nagyon érdekes leírást kapunk a korabeli
műszerekről. Próbáljátok meg azonosítani, milyen eszközökről esik szó!
Írjatok!
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Árpás Károly

Kedves Olvasó
Tanulók!

– Közeleg az idő.
Még egyszer, utoljára, s talán ezért kissé
kapkodva, megpróbálkozott a pergamenen
megtervezett új eszközzel. Fogta a körzőjét,
s az egyik szárát rézlapokkal körültekerve akarta a rúdhoz erősíteni. Ez még nem
okozott akkora nehézséget – szerencsére, a
rovátkákat a rúd mind a négy oldalára odavéste. De a rézlap takarta a rovátkákat.
– Csortvazmi! – káromkodott a ruszok
nyelvén. Talán még utólag be lehetne jelölni. Odament a kisebb kvadránshoz, leemelte a polcról az új kvadránst, de több rézlapja
nem volt.
– És ha madzaggal csinálnám?
De aztán belátta, hogy ez nem fog
menni. Először a sarokba akarta hajítani a
hasznavehetetlen segédleteket, végül meggondolta magát. Majd később töpreng a
megoldáson. Pedig az éjjel támadt kiegészítő ötlet nem lenne rossz: a rúd felső részén
a szögmérő mozgó szárát a megfelelő szögben beállítani, s alul a kvadráns megfelelő
szára az eukleidészi szögpárok törvényének
megfelelve megadná a pontos szöget.
– Miért nem lehet megcsinálni?! Miért
nincs egy olyan mester, aki meg tudná valósítani elképzelését: elkészíteni egy forgó
tengelyt és egy, a rúdon csúsztatható tokot?!!! Vagy ez meghaladja a kovácsok tudását! Itt biztosan! De Nyugat-Európában?
Vagy a hispániai emírségekben? És keleten?!!!

– Az apja is sokat beszélt magában – családi örökség lenne? Vagy az egyedüllét miatt? Gyorsan letekerte a rézlapot, a körzőt
visszahelyezte a polcra. Árnyékot keresett,
akkorát, hogy a nap ne süssön a szemébe,
de ugyanakkor láthassa is, ahogyan változik. Itt talán jó lesz.
Visszament a hátsó polchoz, és előszedte a keretre feszített halhólyagot. Ezzel
majdnem egyhetet bíbelődött: vagy a feszítést nem bírta ki az anyag, vagy kicsinek
bizonyult. Szerencsére, a nagyfejedelem
konyhjából elegendő nyersanyagot kapott.
Először nyersen próbálta, de akkor a száradáskor szakadt. Aztán főzni próbálta, de a
hő hatására a hólyag tökrement. Akkor fölfújt vagy tízet, s várta, hogy megszáradjon.
Végül sikerült – csinált hármat, hogy legyen
tartalék is. Kikanyarította késével úgy, hogy
szögletes legyen, majd habkővel finom átlátszóra csiszolta. Ekkor is elszakított vagy
hármat. Majd fakeretet faragott, s halenyvvel ráragasztotta. A keretet óvatosan tartva
a nap felé fordult. Szépen átlátott rajta, de
csak egy pillanatig tartotta. Vigyázni kell
a szemére. Elővette a kormos tégelyt. Nagyon finoman rásimogatta, eldörzsölte rajta, amíg egyenletesen maszatos nem lett.
Ezt már nem lehet használni, de erre a célra
megfelelő lesz!
Letette a keretet az asztalkára, keresett
egy pergamendarabot és egy ónrudacskát a jegyzetekhez. Magad vagy a szolgád,

nics kit szidnod, ha nem sikerül. Odament
a másik kincséhez, az ingaórához. Egy kulcsot akasztott le a nyakából (a kerszt mellett
hordta), és felhúzta a szerkezetet. Reggel
hét óra tizenhét perc volt, lassan itt az idő,
ha a számítások helyesek. Milyen jó, hogy
van egy pontos órája.
Az apja, Ibrahim ibn Baruk, akitől örökölte ezt is, a barátjától kapta. Gerbert
magisztertől. A tudós magiszter emlékül
ajándékozta tanulótársának, s hálából
azért, mert eljött vele, keresztény barátjával a muzulmánok országából. Berbert magiszterből később pápa lett, II. Szilveszter
néven, apja pedig a „pápa szerecsen”-je.
Apja később fölvette a keresztséget, a fiát
Józsefnek keresztelték, de a fiú megtanulta
arab nevét is: Juszuf ibn Ibrahim. Amikor az
apja elhunyt, akkor ő kapta meg eszközeit, a tudományt azonban nem egyetemen
szerezte. Európai mesterektől tanult, meg
könyvekből. Olvasott arabul, görögül, latinul, beszélte az arabot, a németet, a lengyelt – itt nem volt nehéz megtanulnia a
ruszok nyelvét se, de a kiejtésén mindig
érződött az idegen.
Gyorsan leírta a pergamanre: „A.D. 1059.
február 15., az Úr napját követő napon Kijev
városában napfogyatkozás volt...” Magában
arra gondolt: mennyire megbotránkoztak
az arab számjegyeken... Pedig praktikusabb
ezzel számolni!
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Tudnak-e brekegni az emberek?
A béka kibújt a vizes zsebkendő alól és az
emberhez fordult:
– Jó nem bánom, legyek én a NEM EGÉSZEN SZÉP BÉKA, és akár tegezhet is, ha legalább úgy tud brekegni, mint ahogyan én
beszélni tudok.
– Az is valami! Mi emberek mindenben
felülmúljuk az állatokat. Íme: BREKEKE! BREKEKE! BREKEKE!
A NESZ Béka a vizes zsebkendőt kezdte a
fülébe gyömöszölni.
– Jaj! Hagyja már abba! Ez önnek brekegés?! Aki gyermekkorában nem tanul
meg rendesen brekegni, az felnőttként már
csak akcentussal tud brekegni!
– Azt gondolod, te felfuvalkodott nem
egészen szép béka, hogy a gyerekeim jobban tudnak brekegni?
– Azt még tisztázhatjuk, ki kettőnk között
a felfuvalkodott, de abban biztos vagyok,
hogy a gyerekeknek jobban megy.
A gyerekeknek nagyon megtetszett a
Nem Egészen Szép Béka. Egymás kezét
fogva, édesapjukat is bevonva a táncba, kö-

rültáncolták a napsütötte kövön üldögélő
békát és azt énekelték:
Brekeke-brekeke,
ebihalból leszel-e?
Brekeke-brekeke,
szúnyoglárvát eszel-e?
Brekeke-brekeke,
te kis béka csemete,
ha nem hízol kerekre,
nem lehetsz majd remete,
brekeke-brekeke,
békalencsés berekben.
A Nem Egészen Szép Béka megtapsolta
a gyerekeket.
– Bravó! Bravó! Így kell szépen brekegni.
Látod – fordult az emberhez - ilyen szépen
megtanulható! Még te is fejlődhetsz, ha
értelmesen akarsz brekegni, szívesen adok
brekegésből különórákat neked... És nem
bánom, tegezhetsz is.
Most meg az ember sértődött meg.
– Ejnye, de fölfuvalkodott vagy te
nem egészen szép béka! Pontosan olyan

vagy, mint a rokonod, csak vigyázz, úgy
ne járj!
A béka lemászott a napsütötte kőről,
felkapaszkodott a földhányáson üldögélő
ember térdére, ott elhelyezkedett mint egy
kutyus, az ember térdére a lábát, s arra állát
nyújtva.
– Melyik rokonomra gondoltál? Hiszen
nagyon sok híres rokonom van, – mondta
kedvesen kötekedve.
– Majd mi kitaláljuk! – kiabálták a gyereke. Szó esett sok békáról, Leveli Béla magasugró királytól kezdve Brekiig a Mupet-Shawból, de az ember csak ingatta a fejét. Végül
így szólt.
– Nem találtátok el. Én a Béka és az Ökör
meséjére gondoltam.
– Pedig azt is ismerjük! – kiáltott fel Péter, Emma viszont azt ajánlotta, játsszák el a
Nem Egészen Szép Békának az ismert történetet.
(HALÁK László: A NEM EGÉSZEN SZÉP
BÉKA MESÉI, avagy: Ahogyan a békák látják
a békameséket című mesegyűjteményéből)

az adott oldalakon, hogy nem kell megkeresnünk a honlap keresőjét, közvetlenül a böngészőből is megtehetjük mindezt.
Hogy egy adott oldal rendelkezik-e Visual Search modullal, azt
nagyon egyszerűen leellenőrizhetjük: kattintsunk az Internet Explorer 8 keresőmezőjének jobb oldalán elhelyezkedő legördülő menüre, majd ha megjelenik a Keresőszolgáltatók hozzáadása opció,
akkor egy kattintással máris telepíthetjük azt.
Egy kicsit egyszerűbb dolgunk van a szintén az Internet Explorer 8-cal érkező webszeletek esetében, hiszen ha egy adott oldal fel
van vértezve e funkcióval, akkor azt a böngésző egy, a menüsorban
megjelenő zöld ikonnal jelzi. Ha e feltétel teljesül, akkor egy kattintással máris telepíthetjük a modult, s utána már az oldal meglátogatása nélkül megnézhetjük az adott tartalomszolgáltató friss híreit és
cikkeit, például az eBay esetén egy aukció állását!
Végül mindenkit arra buzdítunk, hogy bátran próbálkozzon a
Windows 7 bemutatott újdonságaival. Gondolva itt a témák létrehozására és megosztására, a Tálca és az ugrólista személyre szabására,
a Médiatár okosítására, vagy az Internet Explorer 8 lehetőségeinek
a kiaknázására. Igazából ezen elemeknél nagy galibát nem tudunk
okozni, érdemes elmerülni bennük, hiszen sok apró beállításra és
konfigurációs lehetőségre mi nem tértünk ki külön.
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agyjuk egy picit magára a Tálcánkat, és szedjük ráncba
a Windows Intézőt. Ha alapbeállításon elindítjuk, akkor
ugyanis a Médiatárak mappái jelennek meg, ahol egyszerűen elérhetjük a dokumentumainkat, képeinket, videóinkat és
zenéinket. Ez mind szép és jó, de mi van akkor, ha legfontosabb
állományaink nem a Windows 7 partícióján, hanem egy külön merevlemezen vannak? A merevlemez esetén pedig az utat minden
esetben be kell járnunk, hogy elérjük a fontos fájlokat. Szerencsére
erre is van megoldás, s az adott könyvtárakat közvetetten belinkelhetjük az operációs rendszer Médiatárába. Ehhez navigáljunk Windows Intézőben a gépünkön az adott mappához, majd az ablak tetején kattintsunk a Felvétel könyvtárba opcióra, és adjuk meg, hogy
melyik virtuális mappához szeretnénk hozzárendelni.
Ha mindent jól csináltunk, akkor egy felugró ablaknak kell megjelennie, amely arról érdeklődik, hogy szeretnénk-e mások számára
is elérhetővé tenni a könyvtárat. Válasszuk ki a Megosztom ezt a
mappát opciót. Másik alternatívaként, ha mindent az eredeti helyén
szeretnénk elérni, s nem vagyunk kíváncsiak az operációs rendszer
médiatárára, akkor kijátszhatjuk ezt egyszerűen a [Windows]+[E]
billentyűzetkombinációval, amely rögtön a Számítógép elemeit
jeleníti meg. Továbbá, ha minden esetben a Számítógéphez szeretnénk eljutni, a klaviatúra közreműködése nélkül, akkor keressük meg a Start menüben a Windows Intézőt, majd kattintsunk rá
a jobb egérgombbal, és a Tulajdonságok menüjében a Cél sorba
írjuk be a következő paramétert: %SystemRoot%\explorer.exe /
root,::{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}
A Windows Intézőnél maradva végül ismerkedjünk meg az
operációs rendszerrel együtt debütáló Federated Search technológiával, amelynek segítségével úgy kereshetünk távoli szerverek
adatbázisában, mintha azok állományai a saját gépünkön lennének. Elérhetjük így például a Flickr, a Wikipédia, a Google hírek és
a YouTube tartalmait is, amelyeket közvetlenül a Windows Intézőn
belül kezelhetünk. S ami a legfontosabb, mindehhez egyáltalán
nincs szükségünk böngészőre! Csak egy beépülő modulra, amely
az adott webszolgáltatások RSS-csatornái alapján lekéri a kért információkat az adott szervertől.
A Federated Search funkcióhoz nagyon hasonló a Visual Search.
A fő különbség köztük, hogy utóbbi nem a Windows 7 sajátja, hanem az Internet Explorer 8 keresőmezőjében jeleníti meg egy adott
webszolgáltató találatait. A PC World keresőjénél például a Windows
7 kulcsszóra az operációs rendszerrel foglalkozó írásokat, a Google
kulcsszóra a Microsoft fő riválisáról szóló cikkeket, míg a Nyomtató
keresőszónál értelemszerűen a printerek cikkeit csalja elő. A Federated Search keresőjéhez hasonlóan mindezt úgy, hogy egyáltalán
nem kell külön meglátogatnunk az adott oldalt. Így a Visual Search
alapján el tudjuk dönteni, hogy az adott weboldal rendelkezik-e
számunkra érdekes tartalommal, vagy nem. Illetve úgy kutathatunk

Federated Search: a web a Windows Intézőbe költözik

Működésben a Visual Search
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Windows 7
– könyvtárbeállítás

KOS

MÉRLEG

A héten minden jó, ha a vége jó elve működik. Néhány kemény napnak nézel elébe.
Egy barát és a pénz ingatagnak bizonyul. Ne
kérj és ne adj kölcsön, ha nem muszáj. Egy
társasági terv is felborul, persze nem a te
hibádból. A hétvégén az élet napos oldalára
lennél kíváncsi, de beleszól egy személyes
probléma, ami beborítja az eget. Szerencsére a humorérzékedet nem veszíted el.

Ez most nem a nagy pörgések időszaka,
illetve jobb lenne, ha így reagálnál egyes
helyzetekben. Az idő most a nyugodt felfogásnak kedvez. Például úgy is lehet dolgozni,
ahogyan a bűvész, vagyis lazán, könnyedén,
szinte észrevétlenül. Az esetleges rossz döntésből született cselekedet ugyanúgy nem
vezet eredményre, mint a görcsös akarás.

BIKA
Mindenféle emberi kapcsolatra sikeres
lesz ez a hét. Az is igaz, hogy neked is jobban
előtérbe fog kerülni ez az életterület. Valóságos csodát fedezhetsz fel csupán azáltal,
hogy egy tartalmas, mély beszélgetés vagy
egy kellemes este után ráébredsz, hogy a
barátság, a szeretet mekkora kincs, és jóval
többet ér, mint a pénz vagy a siker.

IKREK
Nyugtalan, eleven lényed ezen a héten
még a szokottnál is energikusabb lesz. A
környezeted szinte alig bír veled. Ez igencsak
kedvező lesz, ugyanis ezekben a napokban
az Ikrek szülöttre mindent rá lehet bízni,
örömmel végzik el a legnehezebb munkát is,
főként, ha szellemi területen kell alakítani.

RÁK
Átmenetileg visszavonulni látszol. Ez
meglehetősen okos taktika, így legalább
erőt gyűjthetsz a mostanában megjelenő
mindennapi újabb csatározásokhoz. Nem
kell ám mindenhez hozzászólnod, és az sem
kötelező, hogy hősiesen mindenkit meg
akarj védelmezni. A legfontosabb témákra
összpontosíts, jobb lenne, ha kerülnéd az
indulatos kitöréseket.
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OROSZLÁN
Akármit forgatsz a fejedben, bármilyen
tervet is dédelgetsz, egy valamiről ne feledkezz meg, hogy később még eredményesebb lehess. Légy minden pillanatban
igényes, ne hanyagold el magad, ugyanis a
külsőre is adni kell. Egy különös módon kapott új információ megingathat. Kesergésre
azonban sem időd, sem okod nincs, hiszen
inkább örülhetnél, hogy a legmegfelelőbb
időben értesültél róla.

SZŰZ
Úgy tűnik, hogy minden gördülékenyebben halad, mint eddig tapasztalhattad. Aktuális feladataidat igyekszel pontosan, precízen
elvégezni. Csakhogy a szorgalom önmagában igencsak kevés. Többet kell tenned azért,
hogy kellőképpen észrevegyék rátermettségedet, tehetségedet. Csupán kicsit látványosabban kellene dolgoznod, mint eddig.

SKORPIÓ
Ennek az érdekes jegynek az egyik fő jellemvonása, hogy akaratlan belelátsz mások
lelkébe, most pedig még fokozódik is ez az
ösztönös érzéked. Lehetnek még mostanában jó megérzéseid vagy szokatlan, jövőbe
mutató álmaid. Különösképpen az utóbbira
figyelj oda.

NYILAS
A szerelemben kedvező tendenciák mutatkoznak. Ne futamodj meg. Vele szemben
még a mostani átmeneti ingerültségedet
is félreteszed. Arra azonban nagyon ügyelj,
hogy ezt ne a többi emberi kapcsolataidon
vezesd le. Mindenkivel legyél türelmesebb.

BAK
Ezen a héten picit erőtlennek nézel ki,
ami annak köszönhető, hogy nem eszel elég
vitamint és ásványi anyagot. Ne csodálkozz
hát, ha mindig levertnek érzed magad. Legjobban teszed, ha legalább ezen a héten
több zöldséget és gyümölcsöt fogyasztassz.
A mostanában túlhajszolt életmódod sem
felel meg az előírt jó közérzetnek, ezért ha
teheted, aludj annyit, amennyit a szervezeted megkíván.

VÍZÖNTŐ
Vidám, energikus hetet ígérnek a bolygók
egyes helyzetei, pozitív átvonulásai. Az amúgy
is mozgékony jegy szülöttei számára igazán
különleges lehetőségeket tartogat ez a hét.
Egyedül talán arra ügyelj, hogy a nagy lazaságodban meg ne bánts másokat! Megéri.

HALAK
Egyik barátod ismerteti az általa rendezendő ünnepség részleteit és elmondja, milyen szerepet szán neked. Egy eseményen
olyan emberekkel ismerkedsz meg, akiknek
a gondolkokásmódja hasonlít a tiédhez. Új
barátokat szerzel, és sok újat tanulsz tőlük.
Elkápráztat egy számítógép vagy valamilyen
más csodamasina, és ha eddig még nem
szerelted fel vele otthonodat, most nagyon
vágysz rá.

Mit tehetsz, ha a szüleid
túl szigorúak?

V

alószínűleg a te fejedben is megfordult már ez a kérdés. Mikor menj
haza, mit vegyél fel, mindent megszabnak
neked? Folyton veszekedtek? Esetleg túlságosan féltenek? Ebből a cikkből megtudhatod, hogy mit tegyél, hogy elkerüld
ezeket a vitákat, vagy, hogy szabadabb
pórázra engedjenek.
1. Variáció – folyton veszekedtek
Az iskola, a kinézeted, a barátaid, a takarodó – annyi téma van, amin veszekedhettek. De biztos, hogy csak így érheted el, amit
szeretnél? Nem. Ha el szeretnél érni valamit,
a veszekedés nem fog segíteni. A szülők a
végén már csak azért sem fogják hagyni,
hogy neked legyen igazad. Inkább üljetek le,
és beszéljétek meg a problémákat. Persze a
megfelelő időben és alkalomkor, hiszen például ha reggeli közben kezded el mondani,
valószínűleg még álmosak lesznek a szüleid,
vagy éppen sietni fognak.
Mondd el nekik őszintén, hogy téged
ez meg ez bánt, vagy szeretnél, mondjuk

– a számodra érthetetlen kívánalmakat,
– az elfogadhatatlan szabályok miértjét,
– szüleid miért gondolják, hogy szükség
van a vitatott szabályokra,
– a mindenki számára megnyugtató
kompromisszumokat.
Igyekezz nyíltan, komolyan, a kompromisszumokra vonatkozóan üres ígérgetések nélkül beszélni. Akár szerződést
is köthettek egymással, amit majd aláírásotokkal is hitelesíthettek. Ajánld fel:
ha szabályszegést követsz el, ésszerű büntetést lehetne kilátásba helyezni. Hogy
az otthonod körüli munkából ne legyen
több vita, s te is alaposabban kivedd a
részed, vállalj több házimunkát. Gyűjtsd
össze – akár írásban is –, miért érdemes
megbízni benned, s mit fogsz profitálni a
lehetőségekből.
Nyugi... Fő a higgadtság!
Nagyon fontos, hogy nyugodt és össze
szedett maradj. Ha bármikor is a betartandó határokra terelődik a szó, higgadtan
rendezd a gondolataidat. Igyekezz elkerülni a hangoskodást, mások mondatainak

félbeszakítását, a nyafogást. Ha valóban
felnőtt módjára gondolkodó érett kamaszként akarsz viselkedni, értelmetlen
lenne elrohanni, csapkodni, heveskedni.
A szülők általában jól megfontolt célok
mentén igyekeznek gyermekeiket nevelni, terelgetni, de meglehet, néha túllőnek
a célon. Ha kompromisszumra késznek,
megfontoltnak, megoldásra nyitottnak
tűnsz, a szüleid is érettebb emberként tekintenek rád. Ha sikerül közös álláspontra helyezkednetek, szigorúan tartsd be
szüleid kérését, döntését. Emlékezz arra,
hogy az elvesztett bizalom visszaszerzése
mindig sokkal nehezebb, mint egyezséget kötni.

Miért ilyenek a szülők?
8 óra helyett 10-ig maradni a buliban (persze tudjuk, hogy tovább maradnál). Próbáljatok meg kompromisszumokat kötni
persze mindig csak veszekedés nélkül. Ha
például egyik alkalommal korábban hazatérsz a buliból, a következő alkalommal
tovább maradhatsz.
2. Variáció – sosem elégedettek veled,
mindig kritizálnak téged vagy a barátodat/barátnődet
Ha téged kritizálnak, az nagyon rosszul
eshet, ezt mondd meg nekik. Persze itt
sem árt, ha rendes időben és megfelelő
helyen beszélsz velük. Mondd meg, hogy
te mindig igyekszel megfelelni nekik, de
senki sem lehet tökéletes, neked is vannak hibáid.
Ha a szokásos „Márpedig te nem fogsz
azzal a fiúval/lánnyal találkozni” szöveg
van, szintén mondd el nekik, hogy ne tilt-

sanak el tőle, hiszen te látod benne azt,
amit ők nem láthatnak, illetve neki is meg
vannak a jó tulajdonságai, és ne ítéljék el.
3. Variáció – agyonra féltenek
Előfordulhat, hogy a szüleid túlzott féltése jelenti a problémát. Vagy van okuk rá,
vagy nincs. Ha van, akkor ne csodálkozz,
inkább próbálj úgy viselkedni, hogy ne
legyen. Ha nincs okuk, akkor gondolj arra,
hogy csak a legjobbat akarják neked. Elég
elcsépelt, de akkor is így van. Persze nem
kell annyiban hagyni, bizonyítsd be, hogy
megérdemled a bizalmukat, és soha nem
csinálnál olyat, amiből bajod származhat.
Beszélj velük, hogy tudod, hogy a legjobbat akarják neked, de neked nem jó, ha
ennyire féltenek, és mondd el, hogy nem
élnél vissza a bizalmukkal, és hogy már
elég nagy vagy ahhoz, hogy eldöntsd, mi
jó neked.
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szülők szabályok közé próbálják szorítani a gyerekeiket, ha veszélyeztetve
érzik őket, ha nem biztosak a felelősségteljes gondolkodásukban, ha valamilyen
eredményt próbálnak kicsikarni, vagy
egyszerűen csak nem akarják kiengedni a
kezükből az irányítást.
Függetlenül attól, hogy a szülők milyen okból igyekeznek határokat szabni, a
kamaszoknak e kereteken belül kell szárnyaikat bontogatni. De mit lehet tenni, ha
a szülők teremtette keretek túl szűkek, a
szabályok túl szigorúak?
A tinik gyakran észre sem veszik szüleik
szigorát, amíg lázadozni nem kezdenek a
nekik nem tetsző szabályrendszer ellen.
Ha veled is ez a helyzet, hamar zsákutcában találod majd magad, ha hangoskodva adod szüleid tudtára nemtetszésedet.
Jobban teszed, ha középutas megoldást
választasz; üljetek le együtt, s higgadtan
tisztázzátok:
– a betartandó szabályokat,
– az általad tiszteletben tartott, elfogadható szabályokat,
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Nból átvett tananyagot. Házira mindenkinek el kellett készítenie
agyon érdekes módon gyakoroltuk a természet és társadalom-

útlevelének másolatát – akinek nincs, az egy megadott sablon szerint dolgozott. Az útlevél fontos kelléke lett a gyakorló óránknak. A
tancsi körberakta az asztalokat, majd kijelölt négy határátkelőhelyen
dolgozó rendőrt. Ők eldöntötték, ki melyik Szerbiával határos ország
átkelőhelyén dolgozik. Nekik a tananyaggal kapcsolatos kérdéseket
kellett összeállítaniuk. Ez idő alatt a többiek készülődtek – ők voltak
az utasok. Az utasnak a határra érkezvén, válaszolnia kellett a rendőr
által feltett kérdésre. Jó válasz esetén pecsétet kapott az útlevelébe,
s beléphetett az országba. Kétszer ismételtük meg a játékot. Nekem
két pecsétem van az útlevelemben. Nagyon élveztem a gyakorlatot.
– Tóth Johanna
4. c osztály, J. J. Zmaj iskola, Szabadka

Szólt a dal Törökbecsén...

Az utasok
A szajáni Móra Károly Általános Iskola tanulói élményekben gazdag
kulturális programon vettek részt. 2010. III. 13-án (szombaton) Törökbecsén került megrendezésre a Kárpát-medencei magyar Háló találkozó,
melyen iskolánk kórusa és szavalócsoportja is felépett. A program a
Hungária szobornál vette kezdetét, ahol a fellépő diákok megemlékeztek a 48-as magyar szabadságharcról és megkoszorúzták Gróf Leininger
Westburg Károly szobrát. A megemlékezést követően a résztvevőket a
törökbecsei parókián vendégelték meg. A kinti hideg után mindenkinek
jólesett a meleg étel és ital. A rendezvény zárásaként misét tartottak
a törökbecsei templomban, ahol a diákok mellett két tanárunk Farkas
Cseh Csilla és Tápai Róbert is dalra fakadt és a Corus Celestis kórussal
együtt gregorian dalokat adtak elő. A mise végén a szajáni, törökbecsei
és nagykikindai kórus Beodrai Karola karvezető vezényletével zengte a
dalt.
Külön öröm számunkra, hogy a budapesti Háló-szervezők dicséretben részesítették és ajándékokkal jutalmazták fellépőinket.

Községi verseny magyar nyelvből
Kapok pecsétet? Nekem is van útlevelem!
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A szabadkai Széchenyi István
Általános Iskola hírei
Iskolánkban is működik a Holdsugár klub. Minden pénteken a 7.
és 8. osztályosok vesznek részt rajta. Osztályonként 5 tanuló van jelen,
20 órától 22 óráig a tanárok felügyeletével. – Torma Ibolya, 5. a
Az iskola szervezésében és Szeles Béla tánctanár közreműködésével a nyolcadikosok klasszikus táncokat tanulnak, így angol keringőt,
bécsi keringőt, argentín tangót és szambát. Ezek az órák minden hétfőn tanítás után vannak. A megtanult táncokat a ballagáson be is mutatják a jelen levő szülőknek és vendégeknek. – Rapcsány Nóra, 5. a
Március 20-án a Népkörben tinidiszkó volt. Nagyon jó volt a zene,
mi is kérhettünk zeneszámokat. Iskolánk tanárai vigyáztak ránk. Este
pedig a szüleink jöttek értünk. – Takács Anita, 5. a
Március 15-én magyar- és történelemórán megemlékeztünk a magyar forradalomról és szabadságharcról. Én minden osztályban elszavaltam Petőfi Sándor Nemzeti dal című versét. – Németh Marcell, 5. a
Március 18-án a hetedikesek a Népkörben a Más(kor) című színdarabot nézték meg. Az előadást a Népkör tánccsoportja adta elő a
Juhász zenekar kíséretében. Közreműködtek a Népszínház kiváló színészei is. A fellépők két különböző kort mutattak be: a néptáncosok a
régi kort elevenítették fel, míg a színészek a mai kort idézték. A hetedikeseknek nagyon tetszett az előadás. – Dara Szintia, 5. a

Ugyancsak 13-án a szajáni Móra Károly Általános Iskolában került
megrendezésre a községi verseny magyar nyelvből. A versenyen iskolánkból részt vettek: Apró Bálint 5. osztályos, Budai Dávid 6. osztályos,
Gubacskó Leontina 7. osztályos és Zombori Brigitta 8. osztályos tanulók.
Az elért eredmények alapján, Krabók Csilla, felkészítő tanárnőnek köszönhetően, a hetedikesek közül Gubacskó Leontina első helyezést, a
nyolcadikosok csoportjából Zombori Brigitta pedig harmadik helyezést
ért el, s ezzel továbbjutottak a körzeti versenyre.

Március 15.
Március 15-én mi is megemlékeztünk a 48-as magyar szabadságharcról. Iskolánk tanulói ünnepi műsort adtak elő ének- és gitárkísérettel.
A műsort a háttérben vetített prezentáció tette még hangulatosabbá.
Az ünnepi program összeállításában, valamint gyerekek felkészítésében nagy szerepe volt Krabók Csilla magyar és Farkas Cseh Csilla zene
szakos tanárnőnek.

Kicsik és nagyok örömére...
Március 19-én iskolánk könyvtárában könyvvásárt rendeztünk. A
tanulók és tanárok mellett szülők és nagyszülők is benéztek hozzánk.
A színes kinálatból: lexikonok, szótárak, regények, kifestők... mindenki
talált magának tetszőt.
Szombaton, 20-án a tanárokon volt a sor. A szajáni Móra Károly Általános Iskolában Hobby Art foglalkozást tartottunk, melyen a nagykikindai
Szent Száva és Fejős Klára Általános Iskola, valamint a padéi Servó Mihály
Általános Iskola néhány tanára is jelen volt. A szakkörön különböző technikákat sajátítottunk el. Igazán jó alkotásokat sikerült kreálnunk.
Nacsa Xénia, pedagógus

5. Jártok gyorsétterembe?
a) Gyakran.
b) A
 lkalomadtán, mert hosszú
távon nem egészséges.
c) Elvből nem.

2. Együtt eszel a családdal?
a) Hétköznap mindenki megy
a maga útján.
b) Megpróbálunk legalább
naponta egyszer együtt étkezni.
c) Mindennap többször együtt
étkezünk.

6. Milyen gyakran eszel húst?
a) N
 aponta egyszer szükségem
van rá.
b) N
 em jelent gondot, ha néhány
napig nincs.
c) Könnyedén le tudnék mondani
róla.

3. Mivel foglalod el magad evés
közben?
a) Az evés önmagában unalmas,
ezért közben mindig tévét
nézek.
b) Időnként előfordul, hogy
telefonálok.
c) Étkezéskor ritkán hagyom
magam zavarni.

7. Szereted az édességet?
a) Ha van, állandóan nassolok.
b) H
 a szomorú vagy mérges
vagyok, többet eszem a
kelleténél.
c) R itkán van otthon, így nem esem
kísértésbe.

4. Szoktál fogyókúrázni?
a) Szinte állandóan betartok
néhány szabályt, és így
próbálom tartani a súlyomat.
b) Már többfélét kipróbáltam, de
hosszú távon nem értem el
sikereket.
c) Ha néhány kilóval többet mutat
a mérleg, pár napig inkább
kevesebbet eszem.

8. Mi a véleményed az egészséges
ételekről?
a) Általában nem ízlenek.
b) A
 húsról és a krémes
süteményekről nem szívesen
mondanék le.
c) Az egészséges étel is ízletes.
PONTOZÁS
Az a válaszok 0, a b válaszok 1,
a c feleletek pedig 2 pontot érnek.

Értékelés
5 pont alatt:
Csak annyi időt szánsz étkezésre,
amennyi feltétlenül szükséges. A sietős
evés azonban nem tesz jót sem a testnek, sem a léleknek. Próbáld nyugodtabb körülmények között, ülve, szépen
megterített asztalnál, komótosan elkölteni a reggelid, ebéded és vacsorád.
Mert ha nem változtatsz a szokásaidon
veszélybe kerülhet az egészséged.
6 és 10 pont között:
Tudod, hogy az étkezés lényeges dolog,
de nem ehhez igazítod a napod. Az asztalnál igyekszel kerülni a kapkodást,
csakhogy nem jársz mindig sikerrel.
Ráadásul az egészséges ételekhez sem
ragaszkodsz. Nassolj kicsit kevesebbet,
és akkor nem lesz semmi probléma!
11 pont fölött:
Nagyon odafigyelsz az egészséges
táplálkozásra, ezért mindig nyugodt
körülmények között ülsz asztalhoz.
A szabályokat azonban túl mereven
kezeled, pedig semmit sem kell megtagadnod magadtól, ha fenntartod az
egyensúlyt.

Jó Pajtás, 13. szám, 2010. április 1.

1. Mennyi időt szánsz az
étkezésre?
a) Öt-tíz percet.
b) Tizenöt-harminc percet.
c) Legalább félórát.
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Megadod a módját
az étkezésnek?

Az egészség egyik
legfontosabb alapköve
az étkezés. Nem
mindegy, mit eszünk,
és az sem, hogyan.
Te megadod a módját
a táplálkozásnak?
Kiderül, ha válaszolsz
a kérdésekre.

25

Jó Pajtás, 13. szám, 2010. április 1.

„Kedves Bizalmas!
Tizenhárom éves vagyok. Fiú, és boldogtalan. A lányok rám sem néznek, hiába poénkodok nekik, mert én egy magas, csúnya, pattanásos, nagy fülű, nagy orrú fiú vagyok. Nekik a „szépfiúk” tetszenek.
Az iskolámban van egy lány, aki nekem nagyon, de nagyon tetszik.
Hogyan keltesem fel a figyelmét? Mit tegyek? Nem szeretnék nála is
kosarat kapni, mint eddig. Kérlek, adj tanácsot!
Tiniboy”
Válasz:
Kedves Tiniboy!
Azt kérdezed, mit tegyél? Legyél türelmes önmagaddal és a környezeteddel is. Ha hiszed, ha nem, neked igazi serdülőkori gondod van.
Elkezdődtek nálad a testi változások, hirtelen megnövekedtek egyes
testrészeid, a benned dúló-fúló hormonok zsírossá, pattanásossá tették a bőrödet. Idő kell hozzá, hogy a változások
teljes mértékben befejeződjenek, hogy helyreálljon a
hormonháztartásod és a testarányaid is összhangba legyenek a magasságoddal, és az agyközpontok is alkalmazkodjanak a beállt változásokhoz,
különben még sokáig esetlen lesz a mozgásod.
Jó lenne, ha egy kicsit többet adnál magadra az
elkövetkező időszakban. Rendszeresen tisztálkodj, cseréld a ruháidat, látogasd rendszeresen
a fogorvost is. Figyelj oda az étkezésre, mert a
csoki, a csipszek, a kóla és az egyéb kedvenceitek nem tesznek jót a bőrnek és a pattanásoknak.
Helyettük fogyassz minél több gyümölcsöt, zöldségfélét stb. És ne hagyd ki a rendszeres mozgást
és sportolást. Ami még a pattanásokat illeti, jó lenne,
ha bőrgyógyászhoz vagy legalábbis kozmetikushoz fordulnál kezelésért, ők mégis szakavatottak ebben a kérdésben,
eljárásaik pedig higiénikusabbak, és kevésbé sértik meg a bőr felületét,
mint a bőr saját kezű kaparása vagy a pattanások nyomkodása.
Adj magadnak időt, hogy hernyóból lepkévé változz. Ugyanolyan esélyed van a lányoknál, mint a szépfiúknak, ha elegendő önbizalmad
van. Ha nem a szépséggel, akkor a jó humorral, kedvességgel, segítőkészséggel, természetességgel magadra fogod vonni a lányok, és a
szimpátiád figyelmét is. Jégtörésként jó lenne, ha elkezdenél
köszönni neki és a barátnőinek is, és persze ne felejts el
mosolyogni. Ha visszamosolyog, nyert ügyed van. Ha
viszont nem, ne add fel, ez annak a jele, hogy valahol vár rád az igazi.
„Kedves Bizalmas sorok!
Tizennégy éves lány vagyok, és szerelmes vagyok egy velem egyidős fiúba. Párhuzamos
osztályba járunk. Egy délután összefutottunk
a sportpályán, és a barátnőm azt vette észre,
hogy állandóan néz, és mind közelebb jött.
Most már a suliban is folyton néz, a szünetben. A múlt héten, a nagyszünetben a barátnőm
megkérdezte tőle, hogy kivel hozna össze engem.
Meglepődtünk, amikor azt válaszolta, hogy saját
magával. Jóban vagyok vele, néha beszélgetünk, rendszeresen köszön. Nagyon szeretnék vele járni! A gond az, hogy
én nem merek kezdeményezni, még véletlenül sem! Kérlek, adj tanácsot! Mit tegyek? A választ előre is köszönöm!
Kriszti”
Válasz:
Kedves Kriszti!
Azt hiszem, nyitott kapukat döngetsz, hisz a fiú megmutatta és megmondta, hogy tetszel neki. Amit megtehetsz, hogy még egy kicsit türelmes leszel, és kivárod, hogy a fiú tegye meg a következő lépést, az első
már meg lett téve. Mivel egy iskolába jártok, gyakran van alkalmatok

a találkozásra és arra, hogy egymás közelében, egymás társaságában
lehessetek. Ha alkalmad van, te is nézd a fiút, és esetleg mosolyogj is
rá, ha olyan a helyzet. Köszönj neki te is, beszélgessetek, amikor csak
lehet. Hogy miről? Azt hiszem az iskola, az iskolatársak, a tanárok, az
iskolai események elegendő témát szolgáltatnak. A két osztály közös
programot is szervezhet. De attól sem kell félned, hogy te tegyed meg
a következő lépést, a következő szünetben kezdeményezd te a beszélgetést.
„Kedves Bori Mária!
Tizennégy éves lány vagyok. Járok egy 2 évvel idősebb fiúval. A problémám az, hogy nekem több fiúm volt, mint neki nagylánya. Eddig
csak 2 lánnyal járt rövidebb ideig. Annak ellenére, hogy volt már
egy-két fiúm, én igazából szégyenlős vagyok. A fiúk, akikkel jártam
rámenősek voltak és tapasztaltabbak. Nem tudom, hogyan viselkedjek a fiúmmal. Rámenősen vagy szégyenlősen? Nagyon
tetszik, és szerelmes vagyok belé, de félek, hogy mellettem
tapasztalatlannak érezné magát. Mit tegyek, hogy fölbátorítsam, hogy megtegye az első lépést?
Blondy”
Válasz:
Kedves Blondy!
Úgy látom, te nem is vagy olyan szégyenlős, mint ahogyan gondolod, mert „az első lépést” emlegeted. Föltételezem, hogy a szexre gondolsz. Ami azt illeti, ezzel a fiúval
igencsak fölbátorodtál, és többet kívánsz tőle, mint amennyit ebben a pillanatban adhat. Tudnod kell, hogy a lányok
sok mindenre korábban készen állnak, mint a fiúk. A te fiúd
a korkülönbség ellenére a lassabban érők közé tartozik, ezért
nem szabad sietni vele. Ne sürgesd az olyan dolgokra, amiket nem
ő kezdeményez. A kapcsolatotokban ő kezelje a „kormánykereket és
a gázpedált”. A féket pedig te kezeld. Az is biztos, hogy ez a fiú nem
a tapasztalata miatt vonzó számodra. Hogy mi miatt az, te tudod legjobban. Ezekre gondolj, amikor vele vagy. Ne játszd meg a tapasztalt
csajt, legyél az, ami vagy, egy aránylag szégyenlős tini.
„Kedves Bizalmas!
Nagy gondom van! Tizennégy éves vagyok. Minden hétvégén a
nagymamámnál tartózkodom a közeli faluban. Sok barátom
van ott, olyan is aki 4 évvel idősebb nálam. Ezzel a fiúval
nagyon jó barátok vagyunk, minden titkomat elmondom
neki, nagyon jól megvagyunk. Mostanában a falu a szájára vett bennünket, és rólunk pletykálnak, hogy mi
ketten járunk, ő az udvarlóm. Nagyon bánt a mendemonda, mert nem igaz, és most büntetés alatt vagyok.
A szüleim nem engedik, hogy a nagyihoz menjek. Hiányzik a nagymama és az ottani barátok is. Hogyan vegyem rá a szüleimet, hogy újra mehessek a nagyihoz?
Kérlek, adj tanácsot!
Letye-petye”
Válasz:
Kedves letye-petye!
Mit tehetsz? Legyél őszinte a szüleiddel és a nagyival is, és
mondd el nekik, hogy igazából mit érzel a fiú iránt, és mit jelent
neked. Ha alkalmad lesz rá, mutasd őt be a nagyinak, meg anyunak és
apunak is. De azt is tudnod kell, hogy a barátság és a szerelem is egy
tőről fakad, és gyakran megtörténik, hogy a barátságból szerelem lesz.
Az is biztos, hogy ritka eset, hogy egy 18 éves csak barátkozni akarjon
egy csitri 14 évessel. Jó lesz, ha átgondolod a dolgot, és letisztázod magadban, hogy mit is érzel tulajdonképpen a fiú iránt. Lehet, hogy a falu
meglátta azt, amit te nem. Azt se felejtsd el, hogy minden csoda három
napig tart. Holnap már másvalami lesz a falubeli pletykák témája, és el
is felejtik a te esetedet.

A hiéna és a hold

E

gyszer a hiéna csontot talált. Foga
közé fogta, és magával vitte.
Azon az éjszakán a hold csodálatosan
fénylett, a víz ami mellett elhaladt, nyugodt volt.

allgattam a csillagok beszédét. Azt
mondják a csillagok: – Cau! Cau!
Kérdeztem nagyapámat: mit jelent
a csillagok beszéde? Nagyapám akkor,
azon a hűvös estén kunyhója előtt üldögélve elmondta nekem az emberek és a
csillagok beszélgetését:
„Amikor nagy az éhínség, a busmanok
a csillagokhoz fohászkodnak: adnának a
szívükből egy darabot, hisz minden csillag olyan nagy, s bizonyára tele van eleséggel. Adjanak hát szívükből a szegény
busmanoknak, hogy azok is jóllakjanak.
Ilyenkor mondják a csillagok: – Cau!
Cau! Az emberek meg visszafelelnek nekik: – Cau! – és félnek, hogy a csillagok
megbűvölik a gazellákat, hogy ember el
ne ejthesse.” Amikor feltűnik egy-egy csillag, nagyapám így beszél hozzá:
– Tele van a szíved, te csillag, adj hát
nékem belőle! – Vedd helyette az én szívemet, az én éhező szívemet! – Éhezem,

koplalok, jóllaknék egyszer már én is,
mint te!
– Tele van a gyomrod, adj hát belőle
nékem! – Vedd helyette az én gyomromat, az én éhező gyomromat ! – Jóllakott
vagy, nagy vagy – én meg éhezem, koplalok. Koplalj egyszer te is ! – Add nékem
a karodat is, vedd helyette az enyémet!
Nem ejt már vadat az én karom, elhibázom mind a célt.

Kívánta erősen, bár eltalálná nyila a
gazellát, azért kérte a csillag karját, s adta
volna helyébe a magáét, hisz azzal egyre
csak célt tévesztett. Befejezte a fohászát
nagyapám, leült a kunyhója elé, s arra
gondolt: de jó volna meghegyezni nyilait, felajzani íját, elejteni azt a gazellát!
Afrikai népmese
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A csillagok
szíve
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Mikor a hiéna meglátta a holdat a
víz tükrén, eldobta a csontot, és meg
akarta kaparintani magának, mivel azt
hitte, hogy egy zsírosabb húsdarab.
Ráugrott, de nem lelte meg, csak fü-

lig elmerült a vízben, amit alaposan
felkavart. Kimászott a partra, és várt,
mozdulatlanul.
A víz lecsillapodott, s újra megjelent
tükrén a hold. A hiéna megint ugrott
egyet, mert hirtelen akarta megkaparintani a holdat. Már azt hitte megvan, pedig még vizet sem tartott a szájában.
A hiéna újból kikecmergett a partra
és lesben állt. Arra jött egy másik hiéna,
elcsente a csontot, és otthagyta a várakozót. Lassan hajnalodni kezdett, és a
hold fénye eltűnt a nappali fényben. A
hiéna pórul járt. De másnap is visszatért,
visszatért naponta, míg egészen le nem
taposta a környéket. Sokan nevettek a
hiénán, aki újra meg újra belevetette
magát a vízbe, harapta a vizet, ami kicsorogott a pofájából, s nem maradt benne
semmi.
Azóta, ha valakit kinevetnek a butaságáért, azt mondják neki:
– Olyan vagy, mint a hiéna, aki eldobta a csontot, és nem szerzett magának
semmit, mert a holdat látta a vízben.
Afrikai népmese

Természetes színezékek
Aboltokban beszerezhető tojásfestéket,
tojások festéséhez felhasználhatjuk a

de a kreatívabbak szebb, különlegesebb
színeket kaphatnak, ha növényi festékeket
használnak. Gyógyfüvek, fűszerek, gyökerek, gyümölcshéjak alkalmasak erre.
Néhány példa: almahéj, zöld dió levelének főzete a savanyú káposzta levével sárga
színt ad. A vöröshagyma (ha többet használunk, vörösesebb, kisebb mennyiség esetén
szép mályvaszínt érhetünk el), lila hagyma
héjából rozsdaszínt nyerünk. A lencse főzete
kék színű. A csalánlevél vagy petrezselyem
főzetével zöldre festhetjük a tojásokat, a
cékla levével lilásbordóra, míg a kutyatej
gyökerével narancssárgára színezhetjük
őket. A dió összepöndörödött héja pedig
ragyogó barna színt ad a tojásoknak.
A módszer egyszerű: tegyük a kiválasztott anyagot egy nagy lábos vízbe, forraljuk
fel, majd főzzük meg benne a tojásokat, és
hagyjuk a lében, amíg kihűl. Általában minél

több természetes színezéket használunk, s
minél hosszabb ideig áztatjuk a lében a tojásokat, annál sötétebb színt érünk el.
A festett tojásokat szalonnabőrrel, vajjal
vagy olajjal átitatott ronggyal töröljük fényesre.

Tojásfestési technikák
Karcolt, vakart tojások:
Az egyszínűre festett tojásokra a mintákat tűvel, szeggel karcoljuk, vakarjuk rá. Nagyon egyszerű tojásdíszítési mód, tehát ha a
mintát belekarcoljuk a festékbe.
Levélrátétes (berzseléses) technika:
A megfőzött tojásokra apró leveleket teszünk, húzzunk rá jó szorosan harisnyát, és
cérnával rögzítsük. Erezetük felülre kerüljön.
Ezután a festőlébe tesszük, 1-2 óra múlva
kivesszük, s a leveleket eltávolítjuk. A levél
kontúrja, erezete jól láthatóvá válik. Végül a
tojásokat kifényesítjük. Levél helyett különféle alakú papírdarabokkal is mutatós mintájú
tojásokat lehet készíteni.
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Tojásfestés
körömlakkal

Sposan megtisztított, vagy legalább 45–60 percig

zükséges anyagok: tojás és körömlakk. Kifújt és ala-

főzött tojásokkal dolgozzunk. Szedjük elő anya és a
saját fiókok mélyéről a már rég nem használt, szebbnél szebb színekben pompázó körömlakkokat. Papírszalagból készítsünk egy kis gyűrűt, amibe bele tudjuk
állítani a tojásunkat, így nem gurul el. Találjunk ki egy
tetszőleges mintát a tojásra, és a körömlakk ecsetével
vagy egy fogpiszkáló segítségével rajzoljuk fel azt a
tojásra. Nagyon jól mutat a tojáson a kacskaringós vonalak sokasága. Ha egy oldallal elkészültünk, hagyjuk
megszáradni a tojást (a festék vastagságától függően
10–30 perc), aztán forgassuk körbe és a többi oldalt is
rajzoljuk meg.

Vicces húsvéti tojás
Asé eltér a hagyományos festett és
következő vicces húsvéti tojás kis-

díszített tojásoktól, elkészítése ugyanakkor nagyon egyszerű. Nem lehet
elrontani! Ideális ajándék locsolóknak.
Olcsón és egyszerűen elkészíthető, valamint „jópofa” is egyben.
Alapanyagok:
(főtt vagy kifújt) festett tojások,
tojásonként 2 db, papírra rajzolt vagy
filcből kivágott szem, vékony, fekete
filctoll, minyonpapír, ragasztó
Elkészítés:
Két-két szemet ragasszunk közel
egymáshoz a festett tojásokra (a felső
harmadban). A filctollal rajzoljunk tetszés szerint szemöldököt a szemekhez,

illetve (a tojás középső harmadában)
szájat, bajuszt stb. A tojások tetejére
kalapként ragasszuk fel kissé ferdén a
minyonpapírt úgy, hogy a szemeket
ne takarja. Tojástartóban hagyjuk száradni.
Tippek:
A tojás lehet tetszőleges színű,
ugyanakkor ne túl sötét, hogy a fekete
szín érvényesüljön rajta.
Ha frissen főzött és festett tojással
dolgozunk, a ragasztó miatt várjuk
meg, amíg kihűl.
A szájat rajzoljuk lehetőleg a tojás
közepére, különben tartóba téve nem
látszik és nem érvényesül.
A papírkalapot helyettesíthetjük
filcből varrt, vagy papírból ragasztott
süveggel, de rajzolhatunk hajzatot is a
figuráknak.

Berakós rejtvény
Tudod-e, mi a neve vidéken a konnektornak?
Megtudod, ha berakod a szavakat, betűhalmazokat
az üres ábrába.
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Kétbetűsek: AK, AN, AT, ÁT, GA, KA, LE, RT, TE, TI.
Hárombetűsek: ADE, ERE, ETN, OÉL, OKT, TLO.
Négybetűsek: ÁDÁM, ANÓD, ANTE, ARÁD, MIKI.
Ötbetűsek: AKTOR, DÁMÁK, INTÉZ, KANNA, OKTÁV, REMEG.
Hatbetűs: ZOLIKA.
Hétbetűs: AMERIKA.
Kilencbetűsek: MÁRAMAROS, RIOGRANDE.
Tizenegy betűsek: MADAGASZKÁR, SZÉKELYKEVE.
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Skandináv rejtvény (13.)
Rejtvényünkben az április 1-jei tréfálkozás közismert felkiáltását,
valamint az erre a napra jellemző viselkedés megnevezését rejtettük el
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Játék a szavakkal

Kicsi sarok

Összetett szavak

ÁCSOL, ÁGOTA, GARAT, ILLAT, LEVÉL,
RISKA, SZÓTAG, TITEL, VIRÁG
Rakd a szavakat olyan sorrendbe, hogy a kiemelt sorban
a Jó Pajtás egyik rovatának címe alakuljon ki.

Keresztszavak
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Pótold a hiányzó
betűket úgy, hogy
vízszintesen és
függőlegesen is
értelmes szavak
alakuljanak ki.
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. . . . . . FORRÁS
. . . . . . SZÓRÓ
. . . . . . ÉV
. . . . . . MÁSOLAT
. . . . . . TÖRÉS

Keress olyan szót, amely mind az öt szóval
értelmes összetett szót alkot.

Betűcsere
B

É

K

A

F

Ó

K

A

Hogyan lesz a békából
fóka? Minden sorban
egy-egy betűt kell
egy másik betűvel
kicserélned.

A 12. szám megfejtései
Keresztrejtvény

Anagramma
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. . . . . . HÁT
. . . . . . DARÁZS
. . . . . . ERŐ
. . . . . . ISTÁLLÓ
. . . . . . UGRÁS

József Attila, Harminckét éves lettem én
Betűrejtvények

PÜFÖL

1. évelő virág, 2. gyalul, 3. egyenes ember, 4. visszaüt

KÖRZŐ

1. kötő, 2. nő, 3. uborka, 4. őr

VETÉS
TAKAR
UGRÁS
SÓDAR
RÉGEN
KÁROS
GOLAN
A kiemelt oszlopban egy húsvéti finomság nevének kell
kialakulnia, ha a szavak betűit új sorrendbe rakod.

Ölelkező szavak
Körszámtan
33 – Az első számból kivonunk 7-et, majd hozzáadunk
15-öt, és így folytatjuk.
Gondolkozz logikusan
A szemben levő számokat kell összeadni, az eredmény
ugyanaz. Így a keresett szám 8.
Keresd a neveket!
1. László, 2. Péter, 3. Ottó, 4. Tamás
A 11. skandináv rejtvény megfejtése
HÚSVÉTI BÖJT
Könyvjutalmat kap
Farkas Valentina, Bajmok

Jó Pajtás, 13. szám, 2010. április 1.
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A karvalyos zászló

Földes Péter munkája nyomán
írta és rajzolta Fazekas Attila

Verduni
Grand
Canyon

Színek, illatok, Provence...
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N

égy nap Provence-ban mindenképpen
kevés ahhoz, hogy beleéljük magunkat
Russel Crowe filmjének alaphelyzetébe,
és átérezzük, mit is jelenthetett neki a Bor,
Mámor, Provence... alaphármasa, de ahhoz
éppen elég, hogy rájöjjünk, miért vágyik az
ember ide, Dél-Franciaországba, a Cote d’azur
közvetlen szomszédságába.
Igaz, engem Franciaország bármely tája
mágikus erővel vonz, talán ezért is találtam rá
nyomban a reptéren csoportvezetőnkre, Babette-re, aki könnyed, légies megjelenésével,
s – bár tökéletesen beszél magyarul – ropogós
errjeivel le sem tagadhatta volna: ő lesz a kísérőnk ezen a néhány napon. Mi ugyanis Lyon
és Marseille érintésével, repülőn közelítettük
meg a francia tartományt, ám akinek ideje engedi, annak javaslom, inkább autóval járja be
a vidéket, mert érdemes!
Első állomásunk Aix-en-Provence volt. A
tüneményes város – néhány percnyi autózásra
Marseille-től – a tartomány egykori fővárosa,
ma is arisztokratikus tekintélyt sugároz.
Aix a platánok és a szökőkutak városa.
Főútján a Mirabeau-n elegáns paloták és
platánok sorakoznak, s itt-ott szökőkutak díszítik, melyek közül némelyik termálvizű. A
víz számos bajra gyógyír, még a krónikus szerencsejátékosok hiánybetegségére is, hiszen
Franciaországban a tengerparton kívül csak
ott üzemelhet kaszinó, ahol termálvíz van. Így
a platánok és szökőkutak városa egyben a környék kaszinójának is otthont ad.
Aix-en-Provence több mint kétezer éves
történelem során állomásoztak itt rómaiak,
katalánok, de a város a középkorban „Jó René
király” idejében élte virágkorát – ahogy azt
idegenvezetőnktől megtudjuk. S bár a province-i grófságot 1486-ban hivatalosan Franciaországhoz csatolták, a terület még sokáig
megőrizte önállóságát.
Itt született Paul Cézanne, aki apja szigorú
tanácsára kis híján a jogi pályára tévedt, de
aztán győzött a festék, a vászon és az ecset.
E szerencsés sorsfordulatnak köszönhetjük,
hogy ma gazdagabbak vagyunk az Aix-enProvince-i tájat, a környékbeli parasztokat,

Moustiers
a valószínűtlenül kék eget, az aranyló sárga
mezőket, a fakózöld olajfaligeteket megörökítő csodás festményekkel. Színekben tobzódik
ma is a táj és a városka, különösen szombaton,
amikor a virágpiactól a fűszerpiacig mindenhol elmerülhetünk a színorgiákban és az illatokban.
És itt vannak a levendulamezők! Ahogy
autózunk a hegyek felé, Moustiersba, megcsodálhatjuk a végeláthatatlan lila mezőket, ahol
az illatok alapanyagát termesztik. Amint kapaszkodunk felfelé, a termőterületek melegbarna, sárga színeit felváltják a hideg szürkék,
szürkészöldek, a vidék egyre kövesebb, kopárabb, mégis megkapó. Bármerre nézünk, hengeres, újonnan is kopottasnak ható tarka háztetőket látunk, amelyek, mint mesélik, azért
ilyen „kerekded” formájúak, mert az asszonyok
a combjukon alakították a cserepeket.
Moustiers sziklafalba épült városka. Mintha
megannyi barlang fészkelte volna be magát
a hegyoldalba. Nem véletlenül támad ez az
érzetünk, hiszen annak idején a mórok támadásai elől a falba vájt barlangokban rejtőztek
el az itt lakók. Könnyű kis kaptatón érkezünk
fel a Notre Dame de Beauvoir kápolnához. Hihetetlen látkép tárul elénk. A két sziklaorom
közé feszített láncon hatalmas csillag feszül,
mely a legenda szerint úgy került e valószerűtlen helyre, hogy a mórok fogságába esett
lovag fogadalmat tett, ha egyszer visszatérhet
a harcból, csillagot emel szülőföldje fölé. Mint
ma is látható, megtartotta ígéretét.
Szállásunkat a falusi turizmus jegyében
egy igazi régi provence-i kórházba szervezték.
A házat egy fiatal házaspár újította fel; egyikük
sem idevalósi, de ifjú házasokként itt telepedtek le, alapítottak családot, és a két pici gyerek
mellett ellátják a gazdaságot, vezetik a panziót, s főznek a vendégekre. Vacsorára báránypecsenyét tálalnak, árpagyöngy körettel, végül hagyományos francia desszerttel, a créme
brulével. A lakoma után a házigazda felteszi a

kérdést, van-e kedvünk lesétálni az akolba, a
kicsi barikák etetéséhez. A látvány idilli, csak
épp az elfogyasztott vacsora súlya terheli kissé
a gyomrokat – és persze a lelkiismeretet.
Másnap a Verdun-i Grand Canyon felfedezése vár ránk. A folyó egy felduzzasztott tavacskába ömlik. Nyáron turistaparadicsommá
alakul át a környék, s ennek anyagi előnyeit
ma már annak a falucskának a lakói is élvezik,
amelyet a mesterséges tó kialakítása miatt néhány száz méterrel arrébb kellett költöztetni.
Az akkori tiltakozásoknak már nyoma sincs, a
békés, sima víztükröt csak a kenuk, kajakok,
evezőlapátok fodrozzák. A víz szerelmesei
páratlan élményekre számíthatnak itt: a sziklahasadékban kanyargó folyó különleges kalandokat ígér a vadevezősöknek. Izgalmakban
nekünk is volt részünk bőven, a szerpentinen
szaladó keskeny út gondoskodott erről.
Néhány nevezetesség (Comps sur Artuby,
Tourtour, Le Thoronet Apátság) útba ejtésével estére eljutottunk Hyéresbe, a Cote d’Azur
kiindulópontjára. Itt már igazi mediterrán
hangulat fogadott pálmafákkal, vízparti sétányokkal, teraszos vendéglőkkel és tengeri
ínyencségekkel.
Hyéres környékén sok apró sziget fedezhető fel, közülük a legnagyobb a Porquerolles,
természetvédelmi terület, ahol a látogató gyalogosan, legfeljebb kerékpárral járhatja be a
nyolc kilométernyi, festői földdarabkát.
Az utolsó állomáshely Sanary sur Mer. A
városkára kevéske idő jut, mégis van benne
valami megkapó. Talán, mert olyan barátságos minden köve, talán, mert az elmélyülten
petanqozó férfiak csöppet sem haragszanak,
ha egy turistacsoport lehorgonyoz mellettük,
és figyeli a játékukat. Talán mert reggel olyan
magától értetődő természetességgel követi
az ember a helyieket a kis piacra, ahol friss
halat árulnak, és kecskesajtot, és provence-i
fűszerezésű olajbogyókat...
L. Sz.

SZTÁRVILÁG
Sziget: jön a Muse, az Iron
Maiden, a Faithless és a Specials

A

Muse, az Iron Maiden, a Kasabian és a
Faithless is fellép augusztus második

hetében a tizennyolcadik Sziget fesztiválon az óbudai Hajógyári-szigeten – közölte Vető Viktória sajtófőnök. A most megis-

mert fellépők között több olyan zenekar
szerepel, amely a Sziget történetének
legsikeresebb koncertjeit adta. A 2008as fesztivál nulladik napjának sztárja, a
legendás brit heavy metal csapat, az Iron
Maiden az idei Szigeten nemcsak a klasszikus darabokat, hanem vadonatúj albuma,
a The Final Frontier anyagát is bemutatja.
Itt lesz a Szigeten az eddigi legnagyobb
nagyszínpados közönséget – 62 ezer embert – produkáló szintén brit Faithless.
A brit house-pop egyik ikonja 1999 óta
rendszeresen fellép a fesztiválon.

2 KE$HA: Tik Tok
3 DAVID GUETTA feat. ESTELLE: One
Love
4 OWL CITY: Fireflies
5 THE BLACK EYED PEAS: Meet Me
Halfway

Claudia Schiffer
harmadik
gyermekét várja

C

laudia Schiffer német szupermodell
megint babát vár. A kétgyermekes anyuka pénteken közölte, hogy családja várhatóan májusban egy fővel gyarapszik. A 39 éves
modellnek és férjének, Matthew Vaughn brit
producernek van egy fia, a hatéves Caspar,
valamint egy lánya, az ötéves Clementine.
Claudia Schiffer elmondása szerint alakjának
jót tesz a terhesség. Szereti ezt az állapotot,
mert azt tehet, illetve ehet, amit csak akar, és
bűntudatot sem kell éreznie emiatt. „Terhességeim előtt mindig vigyázni kellett a súlyomra. Személyes edzőm volt, sokat sportoltam
és nem ehettem semmi édeset. A terhesség
utáni szoptatási időszakban viszont már azt
ehettem, amit csak akartam, ha nem ettem
eleget, még fogytam is egy keveset” – mondta
a szupermodell.
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1 LADY GAGA: Bad Romance

6 RIHANNA: Russian Roulette
7 CHERYL COLE: Fight For This Love
8 ALEXANDRA BURKE: Bad Boys
9 THE BLACK EYED PEAS: I Gotta
Feeling
10 THE PUSSYCAT DOLLS: Hush Hush
11 AURA: I Will Love You Monday
12 IYAZ feat. FLO RIDA: Replay
13 OCEANA: Cry Cry
14 PITBULL: I Know You Want Me (Calle
Ocho)
15 DAVID GUETTA feat. K. ROWLAND:
When Love Takes Over
16 DAVID GUETTA feat. KID CUDI:
Memories1
17 RIHANNA: Rude Boy
18 DAVID GUETTA feat. AKON: Sexy
Bitch
19 TIMBALAND feat. NELLY FURTADO:
Morning After Dark
20 UNIQUE: Hiszed vagy sem

Jó Pajtás, 13. szám, 2010. április 1.

Editor’s Choice
rádiós lejátszási lista

SZTÁRVILÁG
Átadták a Fonogram-díjakat!

Aram – Magyar Zenei Díj Gálaesten kiváló
nemrég lezajlott tizennyolcadik Fonog-

produkciókat láthatott nemcsak a helyszínre
meghívott több száz szakmai résztvevő, hanem a televízió képernyője előtt ülő nézők
százezrei is. Az eseményt a Magyar Hanglemezkiadók Szövetsége az idén első alkalommal rendezte meg együttműködésben az
Előadóművészi Jogvédő Irodával. Az idén bevezetett öt új kategóriaval együtt összesen tizennyolc különböző Magyarországi, valamint

öt külföldi kategóriában ítélte oda a szakmai
zsűri a Fonogram-díjakat. A kétórás műsor során közismert, a magyar zenei élet sokszínűségét bemutató popzenei előadók, modern
és nemzetközi szinten is helytálló fiatal rockbandák, valamint kifejezetten erre az estére
színpadra állított, különleges zenei produkciók is helyet kaptak a színpadon. A műsorban
föllépett Auth Csilla, Bársony Bálint & Juhász
Attila Jazz Quartett, Bin-Jip (Harcsa Veronika,
Kaltenecker Zsolt, Andrew J, Gyémánt Bálint),
Budapest Saxophone Quartett, Firkin, Hobo,
Holdviola, Rúzsa Magdi, Szinetár Dóra és Bereczki Zoltán, Turbo + Barabás Lőrinc.
A magas színvonalú produkciókon túl
a műsor legizgalmasabb része ezúttal is

a nyertesek ismertetése, a díjak átadása
volt.
Az Életműdíjat Hobo (Földes László) kapta, a kiemelkedő közreműködő zenészi pályafutásért járó, szintén az idén bevezetett
díj tulajdonosa pedig Solti János lett.
A 2010-es Fonogram – Magyar Zenei Díj
Gálaesten ismét láthattuk, hogy a zenei ágazatot sújtó nehézségek ellenére a művészek
alkotókedve nem hagy alább, és továbbra is
születnek magas művészi színvonalú zenei
produkciók. 2009-ben is sokan készítettek
kiváló albumokat, s ezek közül a legjobbak
méltán kapták meg a magyar zenei szakma
legnagyobb elismerését.
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Fonogram – Magyar Zenei Díj 2010: nyertesek
Az év hazai klasszikus pop-rock
albuma
BACK II BLACK – Funkybiotikum
(Magneoton)
Az év hazai modern pop-rock
albuma
TURBO – Turbo (Mamazone)
Az év hazai alternatív albuma
JAMIE WINCHESTER – The Cracks
Are Showing (Label 360)
Az év hazai hard rock vagy
metal albuma
THE IDORU – Face The Light (szerzői kiadás/Record Express)
Az év hazai elektronikus zenei
produkciója
ANDREWBOY – DirtyDance (CLS
Music)
Az év hazai jazz albuma
BÁRSONY BÁLINT & JUHÁSZ ATTILA JAZZ QUARTET – Sunshine Jazz
(szerzői kiadás/CLS Music)

Hobo

Rúzsa Magdi
Az év hazai autentikus népzenei
albuma
TÜKRÖS ZENEKAR – A mi Mezőségünk (Folkeurópa)
MAGYARPALATKAI BANDA – Palatkaiak a Fonóban (Fonó)
Az év hazai világzenei albuma
SZIRTES EDINA MÓKUS – Tesséklássék (Sony Music)
Az év hazai klasszikus zenei
albuma
BARTÓK BÉLA – Kórusművek 2.
– vezényel: Szabó Dénes (Hungaroton)
Az év hazai kortárs komolyzenei albuma
SC.ART – The Well-Tempered
Universe (Szemtanú Bt.)
Az év hazai gyermekalbuma
SZALÓKI ÁGI – Gingalló (Folkeurópa)

Oláh Ibolya
Az év hazai szórakoztató zenei
albuma
BANGÓ MARGIT – Mulatok, mert
jól érzem magam (EMI)
Az év hazai felfedezettje
SP (Gold Record)
Az év hazai dala
QUIMBY – Ajjajjaj (Tom-Tom
Records)
Az év külföldi klasszikus poprock albuma
GREEN DAY – 21st Century
Breakdown (Warner Music)
Az év külföldi modern pop-rock
albuma
LADY GAGA – The Fame (Universal
Music)
Az év külföldi alternatív albuma
MUSE – The Resistance (Warner
Music)

Az év külföldi hard rock vagy
metal albuma
RAMMSTEIN – Liebe Ist Für Alle Da
(Universal Music)
Az év külföldi elektronikus
zenei produkciója
DAVID GUETTA – One Love (EMI)
Az év legjobb közreműködő
zenésze
Sipeki Zoltán
Életműdíj
Földes László Hobo
Fonogram-díj a kiemelkedő
közreműködő zenészi pályafutásáért
Solti János
Különdíj az illegális
zenefelhasználás elleni
küzdelemért
Rátkai Károly r. alezredes

Fábri Sándor

Örökölt vagyonunk, az anyanyelv
Pontszám

Helyezés

Név

Miroslav Antić
Hunyadi János
Miroslav Antić
Petőfi Sándor

Kulhanek Edina
Kecsenovics Sz. Dóra
Kulhanek Edina
Schell Klára

19,25
18,25
16
16

I.

Szabó Beáta

Nagy Dominika

Miroslav Antić

Kulhanek Edina

18

I.

Szarvas Eszter

Miroslav Antić

Kulhanek Edina

18

II.

Nagy György Anikó

Petőfi Sándor

Schell Klára

17,75

II.

László Blanka

I. G. Kovačić

Kántor Erika

17,75

II.

Földi Flórián

Hunyadi János

Kecsenovics Sz.
Dóra

17,75

III.

Csupák Viktória

Széchenyi
István

Bálint István

16,5

III.

Huszár Lidia

Vuk Karadžić

Fejes Eszter

16,5

III.

Novák Sztella

Jovan Mikić

Horvát Rice Valéria

16,5

Iskola

Mentor

Pontszám

Név

Helyezés

7. osztályok

I.

Kovács Olivér

Miroslav Antić

Kuktin Erzsébet

19

II.

Korhecz Dalma

Miroslav Antić

Kuktin Erzsébet

18,75

II.

Kószó Tünde

Đuro Salaj

Mulic Márta

18,75

II.

Pál Annabella

Majsai Úti

Nagy Éva

18,75

II.

Ördög Dorottya

Petőfi Sándor

Pécs Blanka

18,75

III.

Mulic Beáta

Đuro Salaj

Mulic Márta

18

III.

Varjú Orsolya

Október 10.

Körmöndi Aranka

18

III.

Balog Emma

Petőfi Sándor

Schell Klára

18

III.

Csetvei Melánia

Hunyadi János

Lengyel Andrea

18

III.

Bakos Rebeka

Hunyadi János

Lengyel Andrea

18

Vlahovity Annamária

20

Rókai Szárá

Jovan Mikić

Horvát Rice Valéria

20

II.

Habi Csilla

Miroslav Antić

Kuktin Erzsébet

19

II.

Rác Dóra

Miroslav Antić

Kuktin Erzsébet

19

II.

Budincsevity
Brigitta

Đuro Salaj

Mulic Márta

19

II.

Kovács Ágnes

Majsai Úti

Vlahovity Annamária

19

II.

Vénics Anett

Széchenyi István

Bálint István

19

III.

Berényi Hermina

Miroslav Antić

Kuktin Erzsébet

18

III.

Baka Melinda

Széchenyi István

Bálint István

18

III.

Bilkovity
Nikoletta

Széchenyi István

Bálint István

18

III.

Gazafi Anita

Petőfi Sándor

Pécs Blanka

18

III.

Dér Dianna

Hunyadi János

Ozsvár Ildikó

18

III.

Nagy Emese

Hunyadi János

Ozsvár Ildikó

18

Szombaton, 2010. március 13-án tartották a szabadkai általános iskolák községi magyar nyelvi és nyelvhelyességi versenyét. A verseny házigazdája a csantavéri Hunyadi János Általános Iskola volt. A megmérettetésen
13 iskola 75 tanulója vett részt. A versenyzőket és a felkészítő tanárokat elsőként az iskola igazgatónője, Szedlár Erika köszöntötte és hangsúlyozta,
hogy megmaradásunk feltétele a magyar nyelv használata. Nagy feladat
hárul itt a magyartanárokra és a számos verseny, a sok kimagasló eredmény mutatja, hogy lelkiismeretesen, fáradtságot nem ismerve végzik
munkájukat.
Majd az újvidéki Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék vezetője, dr. Lánc
Irén szólt a verseny résztvevőihez. Kiemelte, hogy használni és ismerni az
anyanyelvet két különböző fogalom. A gyerekek nem az anyanyelv ismeretével születnek, azt folyamatosan sajátítják el. Örömét fejezte ki, hogy
ennyi tanuló vesz részt a megmérettetésen, mert ez is azt mutatja, hogy
a fiatalok szívügyüknek tartják a magyar nyelv ápolását. Elmondta, hogy
jelenléte rendhagyó esemény, ugyanis a szervezők nem szoktak elmenni
a községi és a körzeti versenyekre. Kellemes emlékek kíséretében jött el
mégis, ugyanis valaha ő is a csantavéri iskola falai között tanult.
A feladatlapok kitöltése után a tanulók sétáltak egyet a faluban, megcsodálták a környéken egyedülálló templomot. A tanárok ez idő alatt javították a teszteket, és kisvártatva megszülettek az eredmények is. A kimagasló pontszámok a versenyzők felkészültségét bizonyították.
Gratulálunk a díjazottaknak, és sok sikert kívánunk a körzeti versenyhez!
SZEDLÁR Erika
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